
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-KTTC     Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2021 
V/v tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử 

dụng đất trong bối cảnh dịch Covid-19.  

 

 

      Kính gửi:  

 - Các sở, ngành; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa. 

 
 

Hiện nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, 

nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát; một số huyện và thành phố Thanh Hóa đã 

thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 

và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối 

cảnh trên, để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa 

phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội 

trong trạng thái bình thường mới; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển 

quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về phòng, 

chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo quốc gia và chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại các văn bản có liên quan; chủ động quyết định việc tổ chức các cuộc đấu 

giá quyền sử dụng đất tại các địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội, đảm 

bảo tuân thủ đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn liên quan đến các 

cuộc đấu giá quyền sử dụng đất. 

2. Hiện đã có 04 phần mềm đấu giá trực tuyến được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt; đồng thời việc đấu giá trực tuyến đã thực hiện thành công 

(Cục Quản trị Văn phòng Chính phủ đã tổ chức đấu giá trực tuyến thành công 

07 cây gỗ sưa thanh lý vào ngày 10/8/2021). Do đó, để tổ chức các cuộc đấu giá 

quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát 

triển quỹ đất Thanh Hóa, chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các 

cuộc đấu giá quyền sử dụng đất bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản. 

- Giao Sở Tư pháp khẩn trương đấu mối, làm việc với Cục Bổ trợ tư 

pháp - Bộ Tư pháp và các Doanh nghiệp cung cấp phần mềm đấu giá trực tuyến, 
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để sớm có được bản quyền phần mềm đấu giá trực tuyến nhằm áp dụng rộng rãi 

trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát 

triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm tăng 

cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 12375/UBND-KTTC ngày 16/8/2021./. 

Nơi nhận:                                           
- Như trên;  

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở: TNMT, Tài chính;; 

- Lưu: VT, VX, KTTC (ĐNV). 

  CVCD 21-300 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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