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Kính gửi:  

- Các Sở, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các tổ chức đấu giá tài sản. 

Ngày 23/6/2021, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp đã có văn bản số 

563/BTTP-ĐGTS về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá 

tài sản. Theo đó, Cục Bổ trợ tư pháp nhận được thông tin phản ánh một số đối 

tượng tung tin về việc làm giả thông báo công khai đấu giá giống như trên Cổng 

thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Cổng thông tin) 

hoặc có thể can thiệp hệ thống quản trị Cổng thông tin để làm ẩn thông báo công 

khai việc đấu giá (có văn bản kèm theo). Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Cổng thông tin, Sở Tư pháp đề nghị: 

1. Người có tài sản tăng cường giám sát các tổ chức đấu giá tài sản trong việc 

thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng thông tin bằng cách truy cập trực tiếp 

vào địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn để kiểm tra hoặc yêu cầu tổ chức đấu giá tài 

sản cung cấp chi tiết địa chỉ (đường link: https://dgts.moj.gov.vn) về việc thông 

báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin để kiểm tra; đồng thời, yêu 

cầu tổ chức đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện nghiêm việc thông báo công khai việc 

đấu giá trên Cổng thông tin theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

2. Các tổ chức đấu giá tài sản cẩn trọng khi tiếp nhận các nguồn thông tin 

giả mạo, không chính thống nêu trên. Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá 

tài sản có tên miền duy nhất là https://dgts.moj.gov.vn/, được Bộ Tư pháp xây 

dựng, vận hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính an toàn, bảo mật, 

không thể can thiệp vào hệ thống. Do đó, các thông tin làm giả thông báo công 

khai hoặc có thể can thiệp hệ thống để ẩn thông báo là hoàn toàn không chính 

xác. Trường hợp phát hiện thông tin giả mạo như trên thì xử lý theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định. 

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan quan tâm thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (để báo cáo); 

 - Phó Giám đốc Sở; 

 - Lưu: VT, HC&BTTP. 
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