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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày 09 tháng 9 năm 2019 
V/v đề xuất nội dung trao đổi tại 
Hội nghị tập huấn đấu giá tài sản 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện; 

- Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 4. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 30/8/2019 của Sở Tư pháp Lạng 
Sơn về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đấu giá tài sản năm 2019. Nội dung 
Hội nghị: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho Đấu 
giá viên, cán bộ làm công tác đấu giá tài sản nhằm nâng cao nhận thức, trình độ 
chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đấu giá tài sản; Tập trung vào trao đổi, thảo luận 
khó khăn vướng mắc thực tiễn gặp phải trong quá trình phối hợp đấu giá quyền sử 
dụng đất, tài sản đảm bảo thi hành án; tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước. 

Để nắm bắt tình hình những khó khăn vướng mắc thi hành pháp luật về 
đấu giá tài sản trong quá trình các cơ quan, đơn vị tổ chức đấu giá tài sản trên 
địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Đội Cảnh sát 
giao thông Công an huyện; Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Hạt Kiểm lâm 
huyện, Đội Quản lý thị trường số 4 báo cáo những khó khăn vướng mắc trong 
thực tiễn triển khai thi hành pháp luật về đấu giá tài sản, đề xuất nội dung trao 
đổi tại Hội nghị tập huấn đấu giá. 

Các khó khăn, vướng mắc đề xuất, trao đổi tại Hội nghị (có thể sử dụng 
hình thức văn bản hoặc gửi mail về địa chỉ: hongtpchilang@gmail.com) gửi 
UBND huyện (qua Phòng Tư pháp) trước ngày 14/9/2019 để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, PTP. 
 

                KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Vi Quang Trung 
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