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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chính bản thân tôi. Các số 

liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử 

dụng để bảo vệ một học vị nào.  

Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông 

tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. 

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LỜI CẢM ƠN 

 

Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện Luận văn này tôi đã nhận được 

nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của nhiều tập thể và cá nhân trong và ngoài Học 

viện. 

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Trần Minh Đức, người 

hướng dẫn khoa học, đã tận tình giúp đỡ tôi về kiến thức cũng như phương pháp 

nghiên cứu, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện Luận văn. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình tôi, bạn bè tôi, những người 

thường xuyên hỏi thăm, động viên tôi trong quá trình thực hiện Luận văn. 

Có được kết quả nghiên cứu này, tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp vô 

cùng quý báu của các thầy cô giáo đang tham gia giảng dạy tại Học viện Khoa học 

xã hội; sự tận tình cung cấp thông tin của các anh, chị là công chức, viên chức 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin 

được ghi nhận và cảm ơn những sự giúp đỡ này. 

Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng Luận văn không tránh khỏi những 

thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của quý thầy, cô giáo và 

tất cả bạn bè. 
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MỞ ĐẦU 

1. T     ấ                   

Đấu giá tài sản là một hoạt động ngày càng có vị trí, vai trò quan trọng trong 

đời sống kinh tế - xã hội. Hiện nay, hoạt động bán đấu giá tài sản trên cả nước nói 

chung và trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã trở thành yêu cầu cấp 

thiết trong xã hội. Bởi vì: (1) thông qua hoạt động đấu giá, người có nhu cầu sẽ mua 

được tài sản theo đúng giá trị và nhu cầu sử dụng hàng hoá, có thể nói đây là một 

trong những cách thức linh hoạt để chuyển quyền sở hữu tài sản từ chủ thể này sang 

chủ thể khác góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động mua bán 

trao đổi hàng hoá nói riêng phát triển một cách đa dạng; (2) trong những năm gần 

đây, hoạt động bán đấu giá tài sản ở nước ta đã có những đóng góp quan trọng trong 

việc phát huy quyền chủ động của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình 

xử lý tài sản. 

Cùng với việc Việt Nam gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và 

Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì yêu cầu hoàn thiện về 

pháp luật và tương thích với hệ thống pháp luật thế giới là xu thế bắt buộc. Một 

trong những nội dung cần phải hoàn thiện trong thời gian tới là quản lý nhà nước về 

hoạt động bán đấu giá tài sản. Vì Việt Nam tuy bước đầu đã được xây dựng ở 

những nội dung cơ bản về thể chế đối với hoạt động bán đấu giá tài sản nhưng vẫn 

còn nhiều hạn chế: (1) nội dung bán đấu giá tài sản trong khoa học pháp lý Việt 

Nam vẫn chưa được quan tâm, nghiên cứu một cách đồng bộ, sâu sắc và toàn diện; 

quy định pháp luật về hoạt động đấu giá tài sản chưa đầy đủ và đồng bộ, nhiều quy 

định còn chồng chéo và mâu thuẫn nhau; (2) chức danh Đấu giá viên chỉ mới được 

thể hiện trong quy định về tổ chức đào tạo nghiệp vụ cơ bản nhưng chưa có quy 

định cụ thể về đạo đức nghề nghiệp và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; (3) quy 

định về trình tự, thủ tục bán đấu giá các loại tài sản bắt buộc bán đấu giá chưa thống 

nhất và hoàn thiện đẫn đến việc hiện nay, một số tài sản được tổ chức bán đấu giá 

theo quy trình và trình tự quy định tại các quy định pháp luật chuyên ngành, dẫn 

đến tình trạng mỗi loại tài sản nêu trên được bán đấu giá theo một trình trình tự, thủ 
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tục riêng, không thống nhất với trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 

17/2010/NĐ-CP, không thống nhất với định hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động 

bán đấu giá tài sản, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tiêu cực gây thất thoát trong quá trình 

xử lý tài sản...; (4) công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản, 

đặc biệt đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có lúc, có nơi còn buông lỏng, 

hiệu lực, công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa thực hiện thường xuyên, việc xử lý 

các vi phạm trong hoạt động bán đấu giá còn chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả quản lý 

nhà nước chưa cao; (5) tiến trình xã hội hoá đối với hoạt động bán đấu giá tài sản 

chưa có phương án cụ thể; chưa được tiến hành một cách đồng bộ, khoa học; chưa 

thiết kế được “quy luật công bằng trên sân chơi” nên trên thực tế, phần lớn các tổ 

chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp của nhà nước vẫn có nhiều băn khoăn.  

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về hoàn thiện thể chế đối với hoạt động bán đấu 

giá tài sản trong xu thế hội nhập toàn cầu, với mong muốn góp phần khắc phục 

những hạn chế còn tồn tại trong quản lý nhà nước trong hoạt động bán đấu giá tài 

sản, nhất là gắn với địa bàn cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm Kinh tế – 

chính trị của cả nước, tác giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu 

giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” nhằm phân tích sâu sắc hơn nữa 

những vấn đề lý luận, đồng thời đánh giá việc áp dựng quy định pháp luật hiện nay 

trong thực tiễn để đưa ra kiến giải lập pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về 

lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay. Do đó, đề tài này có tính cấp thiết, có ý nghĩa 

cả về lý luận và thực tiễn. 

2. Tì    ì           ứ            : 

Liên quan đề tài luận văn, đã có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành luật, các công trình nghiên cứu ở những góc độ khác nhau, như các bài báo:  

“Lý luận và thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất” của ThS. Nguyễn Thị Nga, Tạp 

chí Luật học (số chuyên đề tháng 5/2004); „Những vướng mắc cần tháo gỡ trong 

công tác bán đấu giá tài sản” của tác giả Phạm Văn Chung, Tạp chí Dân chủ và 

pháp luật (số chuyên đề tháng 10/2006);  “Hoạt động bán đấu giá tài sản – thực tiễn 

và triển vọng” của tác giả Đỗ Khắc Trung, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (số chuyên 
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đề tháng 10/2006); “Một số bất cập của pháp luật về bán đấu giá tài sản” của tác giả 

Nguyễn Văn Mạnh, Tạp chí Dân chủ và pháp luật (số chuyên đề tháng 10/2006); 

“Bán đấu giá tài sản - thực trạng và hướng hoàn thiện" của tác giả Đỗ Khắc Trung, 

Tạp chí Dân chủ và pháp luật (số chuyên đề tháng 11/2007); "So sánh đấu giá hàng 

hóa trong luật Thương mại với đấu giá tài sản trong Luật Dân sự", của tác giả 

Nguyễn Mạnh Cường, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (số chuyên đề tháng 7/2008); 

“Có hay không sự khác nhau giữa bán đấu giá quyền sử dụng đất và đấu giá quyền 

sử dụng đất” của tác giả Nguyễn Vĩnh Diện (số chuyên đề tháng 6/2007); Các quy 

định nước ngoài về bán đấu giá tài sản, Luật về bán đấu giá tài sản của Cộng hòa 

nhân dân Trung Hoa (Tài liệu dịch tham khảo tháng 7, 2004) của Vụ Bổ trợ tư pháp 

- Bộ Tư pháp. 

Các công trình nêu trên đã nghiên cứu nghiên cứu những khía cạnh khác nhau 

về vấn đề bán đấu giá tài sản; quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, 

chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu ở tầm luận văn thạc s  luật học đối 

với vấn đề quản lý nhà nước về lĩnh vực bán đấu giá tài sản gắn với địa bàn cụ thể 

là thành phố Hồ Chí Mính. Chính vì vậy, đề tài này không trùng lặp với các công 

trình đã công bố. 

3. Mụ       và    ệ   ụ         ứ : 

3.1. Mụ               ứ : 

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận, pháp lý về bán đấu giá tài sản; 

- Đánh giá hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại 

thành phố Hồ Chí Minh; 

- Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khả thi để hoàn thiện về lý luận cũng như 

thực tiễn đối với công tác quản lý nhà nước hiện nay trong lĩnh vực bán đấu giá tài 

sản ở Việt Nam. 

3.2. N  ệ   ụ         ứ : 

Để thực hiện những mục đích nghiên cứu nêu trên, tác giả luận văn đặt cho 

mình các nhiệm vụ nghiên cứu sau: 
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Về mặt lý luận: Nghiên cứu và đánh giá thực trạng pháp luật pháp luật về bán 

đấu giá tài sản ở Việt Nam, thực tiễn thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Về mặt thực tiễn: Phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định nghiệp vụ 

bán đấu giá và thực tiễn áp dụng; xác lập quan điểm và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước về nghiệp vụ bán đấu giá tài sản ở Việt Nam. 

4  Đ    ƣợ        ạ             ứ : 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận văn là những vấn đề pháp lý về quản lý 

nhà nước  trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông qua đó, luận văn đúc kết một số kết quả đạt được, đề xuất giải pháp khắc 

phục những hạn chế, bất cập trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

bán đấu giá tài sản gắn với thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, các số liệu liên quan 

đến đề tài được tập trung nghiên cứu từ năm 2005 đến nay. 

5. P ƣơ   pháp         p ƣơ                ứ : 

5.1. Phương pháp luận: 

Luận văn được nghiên cứu dựa trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; bám sát đường lối, chủ 

trương của Đảng về pháp luật của Nhà nước về Quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

bán đấu giá tài sản 

5.2. Phương pháp nghiên cứu: 

Ngoài việc sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của 

triết học Mác-Lê Nin, quá trình nghiên cứu còn sử dụng các phương pháp điều tra 

thực tế, thống kê so sánh, phân tích đánh giá... 

6. Ý                            ự    ễ            ă : 

 - Luận văn góp phần làm phong phú thêm lý luận, hoàn thiện pháp luật trong 

lĩnh vực cụ thể là bán đấu giá tài sản. 

- Luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các cơ quan Nhà nước, các nhà làm 

luật trong việc hoạch định chính sách sửa đổi, bổ sung, ban hành mới pháp luật về 

bán đấu giá tài sản và của những ai quan tâm đến lĩnh vực này. 
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7. Cơ  ấ            ă : 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết 

cấu 3 chương: 

Chương 1.  Những vấn đề lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực bán đấu giá tài sản 

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước trong lĩnh vực   n     g   tà   ản tại 

thành phố Hồ Chí Minh  

Chương 3. Phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG 

LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

1.1. Q      ệ          ả ,       ự       ấ           ả       ản lý nhà 

 ƣớ              ự       ấ           ả  

1.1.1. Quan niệm về tài sản, lĩnh vực bán đấu giá tài sản 

Quan niệm về tài sản hiện nay chưa đồng nhất, tùy thuộc theo góc nhìn khác 

nhau, như: theo định nghĩa của Việt Nam Từ điển – Nhà xuất bản Khai Trí Tiến 

Đức thì: Tài sản là của cải [40, tr.504]; theo định nghĩa của Từ điển kinh tế, tài 

chính ngân hàng của Phó Giáo sư, Tiến s  Lê Văn Tề, tài sản là một vật thuộc 

quyền sở hữu cá nhân biểu hiện dưới hình thức giá trị [53]; theo Từ điển kinh tế học 

hiện đại của nhà kinh tế học người Anh - David W. Pearce thì: “Tài sản là một thực 

thể có giá trị thị trường hoặc giá trị trao đổi và là bộ phận cấu thành của cải hay tài 

sản của chủ sở hữu” [44].   

Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 12 ban hành kèm theo Quyết 

định số 219/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính: Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản [11, tr.1]. 

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015: tại Điều 105, tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ 

có giá (như trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu...) và các quyền tài sản (như quyền tác 

giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đòi nợ, quyền 

được nhận số tiền bảo hiểm đối với vật bảo đảm, quyền tài sản đối với phần vốn 

góp trong doanh nghiệp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng...); Tài sản bao gồm 

bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài 

sản hình thành trong tương lai. Theo quy định tại Điều 115: Quyền tài sản là quyền 

trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, 

quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác. Vậy, quyền sở hữu trí tuệ được coi là 

tài sản. Theo quy định tại Điều 158: thì quyền sở hữu bao gồm: quyền chiếm hữu, 

quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp 

luật (quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lý tài sản; quyền sử dụng là quyền 

http://vai.pro.vn/
http://vai.pro.vn/
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khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản; quyền định đoạt là quyền 

chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó). Chủ sở hữu là cá 

nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, 

quyền định đoạt tài sản. Điều 107, Bộ luật dân sự chia tài sản thành hai loại bất 

động sản và động sản. Bất động sản bao gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn 

liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng và những 

loại tài sản theo quy định của pháp luật. Động sản là những tài sản không phải là bất 

động sản. 

Luật Thương mại năm 2005 của Việt Nam xem hầu hết các loại tài sản là hàng 

hóa, kể cả bất động sản và các tài sản vô hình. Theo Khoản 2 Điều 3, hàng hóa bao 

gồm: (a) tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; (b) 

những vật gắn liền với đất đai. 

Như vậy, tài sản là một từ ngữ quen thuộc đối với bất kỳ ai. Từ những quy 

định và định nghĩa nêu trên, chúng ta có thể đưa ra khái niệm cơ bản về tài sản như 

sau: Tài sản chính là của cải vật chất dùng vào mục đích sản xuất hoặc tiêu dùng, 

là vấn đề trọng tâm trong các quan hệ xã hội nói chung và trong quan hệ pháp luật 

nói riêng. 

Trong đấu giá, quan niệm về tài sản rất đa dạng, tuỳ theo nhu cầu của chủ sở 

hữu và theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào trình tự, thủ tục quy định cho việc 

bán đấu giá tài sản thì các loại tài sản bán đấu giá có thể được chia ra hai loại tài 

sản: tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức được bán theo hình thức tự nguyện và 

tài sản tư pháp được bán theo hình thức bắt buộc. Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, 

tổ chức là những tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật, theo đó, 

mọi tài sản đều có thể được đưa ra bán đấu giá như: cổ vật, tác phẩm nghệ thuật, 

hiện vật sưu tầm, phương tiện giải trí, bất động sản, thiết bị gia dụng, hàng tiêu 

dùng, thiết bị văn phòng... Tài sản tư pháp bao gồm tài sản để thi hành án theo quy 

định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu sung qu  nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính; tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch có bảo đảm; 
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hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không; đường bộ 

lưu giữ tại cảng, kho; tài sản nhà nước phải bán đấu giá tài sản theo quy định của 

pháp luật về quản lý tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp 

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các tài sản khác phải bán đấu giá 

theo quy định của pháp luật. 

Trên thế giới, đấu giá có lịch sử lâu đời (hình thành từ thời kỳ văn minh Hy 

Lạp cổ đại - khoảng 500 năm trước công nguyên).
 
Theo ghi chép của những người 

Hy Lạp cổ đại thì từ khoảng năm 500 năm trước công nguyên, hình thức bán đấu 

giá đã xuất hiện tại Babylon với đối tượng được mua bán là người phụ nữ như một 

sự cưới hỏi. Theo đó thì “những người phụ nữ xinh đẹp được đưa đến những cuộc 

đấu giá cao cấp, còn những phụ nữ xấu phải kèm theo của hồi môn và mang tới 

những cuộc đấu giá để đợi được chấp nhận. Bất cứ người con gái nào bị gả bán 

ngoài cuộc đấu giá đều là bất hợp pháp” [75]. Trong đế chế La Mã, phương thức 

bán đấu giá tiếp tục được sử dụng để bán tất cả chiến lợi phẩm của chiến tranh mà 

chủ yếu là nô lệ và tài sản con nợ bị tịch thu [75]. Trong nền kinh tế thị trường, bên 

cạnh các phương thức mua bán thông thường, mua bán tài sản thông qua đấu giá 

ngày càng phổ biến. Có nhiều mục đích được đặt ra khi các bên lựa chọn phương 

thức mua bán này, nhưng mục đích thường được hướng tới là nhằm đưa tài sản tiếp 

cận với đại chúng người mua, qua đó phát huy cao nhất giá trị hàng hóa của tài sản 

hoặc đáp ứng cao nhất mục đích khác mà người bán tài sản đấu giá mong muốn đạt 

được.  

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì “Đấu giá là quá trình mua và bán 

tài sản hoặc dịch vụ bằng cách đưa món hàng cần đấu giá, ra giá và sau đó bán món 

hàng cho người trả giá cao nhất” [75]. 

Theo Từ điển Luật học do Viện khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp xuất bản năm 

2006 thì: Bán đấu giá tài sản là hình thức bán công khai một tài sản, một khối tài 

sản; theo đó có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao nhất 

nhưng không thấp hơn giá khởi điểm là người mua được tài sản [70, tr.31].  
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Theo Luật Thương mại 2005: tại điều 185, đấu giá là phương thức đặc biệt 

trong đó người bán tự mình hoặc thuê tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá 

công khai tại một địa điểm và thời gian thông báo trước để những người mua đến 

trả giá. Quyền mua hàng hoá sẽ thuộc về người trả giá cao nhất. 

Thông thường việc mua bán tài sản diễn ra một cách đơn giản là các bên thỏa 

thuận với nhau về giá cả, chất lượng, giao hàng…và chỉ diễn ra một cách hạn chế 

giữa người bán và một số người mua. Việc thỏa thuận giữa họ thông thường không 

được công khai, những người mua ít được biết mức giá mà đối thủ cạnh tranh mua 

với mình trả cho người bán. Trong khi bán đấu giá thì nguyên tắc là thông báo và 

được tổ chức một cách công khai. Những người tham gia đấu giá mua tài sản đều 

nắm rõ mức giá mà người mua khác đưa ra từ đó có sự lựa chọn mức giá để mua 

phù hợp và người bán chỉ bán tài sản ở mức giá cao nhất. 

Nhìn chung, các quốc gia có thể chế đấu giá hoàn thiện đều thừa nhận bán đấu 

giá là hình thức bán và mua tài sản công khai mà theo đó, các tài sản và quyền tài 

sản được bán cho người trả giá cao nhất (Luật về bán đấu giá tài sản của nước 

CHND Trung Hoa) hay là việc bán công khai một tài sản cho người trả giá cao nhất 

(Quy chế của Ủy đấu giá bang Alabama)… Tại Việt Nam, theo quy định tại khoản 

1, Điều 2 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 

19/12/1996 thì “Bán đấu giá là hình thức bán tài sản công khai mà có nhiều người 

muốn mua tham gia trả giá”. Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 

05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì “Bán 

đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai, có từ hai người trở lên tham gia 

đấu giá theo nguyên tắc và thủ tục do pháp luật quy định”. Theo quy định tại khoản 

1, Điều 2 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu 

giá tài sản thì “Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương 

thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, 

thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả 

giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất”.  
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Từ những quy định và định nghĩa nêu trên, chúng ta có thể đưa ra khái niệm cơ 

bản về bán đấu giá tài sản như sau: Bán đấu giá tài sản là một hình thức bán tài sản 

đặc biệt để người mua tự trả giá, không thấp hơn giá thấp nhất do người bán đưa 

ra. Người nào trả giá cao nhất sẽ được quyền mua bán tài sản đấu giá.  

Bán đấu giá được tổ chức công khai, theo những nguyên tắc, trình tự và thủ tục 

nhất định. Ngưòi mua tài sản là người trả giá cao nhất sau khi không còn người mua 

nào khác trả giá cao hơn. Hoạt động bán đấu giá tài sản được diễn ra theo ý kiến của 

chủ sở hữu và chủ sở hữu ủy quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu 

tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản, vì vậy, tổ chức bán đấu giá tài sản không 

phải là chủ sở hữu của tài sản. Tài sản được đưa ra đấu giá có thể là động sản hoặc 

bất động sản. Nơi tổ chức cuộc đấu giá thông thường là trụ sở của tổ chức bán đấu 

giá, cá biệt tổ chức cuộc đấu giá tại nơi có bất động sản. Theo cách bán đấu giá 

truyền thống, người tham gia mua tài sản thông qua hình thức đấu giá phải đóng 

một khoản tiền đặt trước theo quy định dựa vào tỷ lệ giá trị tài sản, khoản tiền này 

nhằm ràng buộc người đã đăng ký phải mua tài sản nếu trúng đấu giá, nếu trường 

hợp trúng, không mua thì không được quyền nhận lại khoản đặt trước này. Còn đối 

với những người tham gia đấu giá mà không trúng thì được quyền nhận lại khoản 

đặt trước nêu trên.  

Lĩnh vực là phạm vi, nội dung hoạt động của từng ngành, từng giới, từng lĩnh 

vực kinh doanh hay nghiên cứu khoa học. Hiểu một cách cụ thể hơn, lĩnh vực là 

một đơn vị phân loại nghề ở mức độ khái quát nhất; nó là tập hợp những nhóm 

ngành có đối tượng nghề nghiệp và yêu cầu đối với người hành nghề khá giống 

nhau.  

Từ các khái niệm trên, lĩnh vực bán đấu giá tài sản là một đơn vị phân loại 

nghề nghiệp, theo đó, bán đấu giá tài sản được xem là một loại hình nghề nghiệp. 

Điều 5 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy định rõ một người muốn trở thành 

đấu giá viên thì bắt buộc phải “đã qua khóa đào tạo nghề đấu giá”, trừ những trường 

hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. 

Đây là lần đầu tiên pháp luật nước ta quy định về việc đào tạo đối với Đấu giá viên 



11 
 

và Học viện Tư pháp được giao thực hiện nhiệm vụ này. Lĩnh vực bán đấu giá tài 

sản xoay quanh các vấn đề sau:  

Thứ nhất, đây là hoạt động được diễn ra theo ý kiến của chủ sở hữu và chủ sở 

hữu ủy quyền hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tổ chức có chức năng 

bán đấu giá tài sản.  

Thứ hai, tài sản được bán đấu giá có thể là động sản hoặc bất động sản, nơi tổ 

chức đấu giá thông thường là trụ sở của Trung tâm bán đấu giá, cá biệt tổ chức tại 

nơi có bất động sản. Việc kiểm tra tài sản được thực hiện theo yêu cầu của người 

tham gia đấu giá vì hầu hết trường hợp chủ sở hữu, tổ chức bán đấu giá không chịu 

trách nhiệm sau khi tài sản đã bán. Vấn đề kiểm tra cụ thể được thực hiện khi có 

yêu cầu của các bên có liên quan. 

Thứ ba, về thủ tục pháp lý, thông thường cuộc bán đấu giá tài sản được thực 

hiện khi có hoạt động bổ trợ của phòng công chứng, công chứng viên như quy định 

của pháp luật Việt Nam. Giá khởi điểm được xác định xong thì tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và tại trụ sở tổ chức bán đấu giá. 

Thứ tư, Đấu giá viên là người trực tiếp điều hành cuộc bán đấu giá tài sản; có 

quyền quy định mức chênh lệch cho mỗi lần trả giá trong từng cuộc bán đấu giá cụ 

thể nhằm tránh tình trạng khách hàng tham gia mua tài sản đấu giá kéo dài thời 

gian, thông đồng và cấu kết nhau dìm giá. Đấu giá viên được trao quyền tự chủ rất 

cao trong việc điều hành cuộc bán đấu giá và chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt 

động liên quan đến cuộc bán đấu giá mà mình điều hành.  

1.1.2. Quan niệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản 

Quan niệm về quản lý nhà nước được đề cập trong đề tài này là quan niệm 

quản lý nhà nước theo nghĩa rộng. Bao gồm toàn bộ các hoạt động từ ban hành các 

văn bản luật, các văn bản mang tính luật đến việc định hướng, chỉ đạo trực tiếp đối 

với hoạt động bán đấu giá tài sản. Đây là những tác động mang tính ổn định, liên 

tục, lâu dài lên toàn bộ quá trình tổ chức, thực hiện việc bán đấu giá tài sản. 
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Thứ nhất, hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản chủ 

yếu và trước hết được thực hiện bởi tất cả các cơ quan nhà nước theo quy định của 

pháp luật. Hiện nay, các Sở Tư pháp, với tư cách là cơ quan giúp Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trong việc quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản tại địa 

phương đều cần phải làm tốt việc rà soát và chuẩn hóa các quy trình, thủ tục 

hành chính liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản theo định hướng cải cách 

hành chính; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố triển khai các quy 

định liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản nhằm đảm bảo cho hoạt động 

bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, thành phố hoạt động ổn định, theo đúng các 

quy định của pháp luật; duy trì cơ chế thông tin, kịp thời đề nghị Bộ Tư pháp và 

các Bộ có liên quan hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc 

triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP cũng như thường xuyên hướng 

dẫn nghiệp vụ đấu giá cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, thành phố. 

Thứ hai, việc bán đấu giá tài sản luôn được thực hiện theo nguyên tắc công 

khai, trung thực, bảo đảm quyền của các bên tham gia đấu giá tài sản. Vì vậy, để 

thực hiện tốt nguyên tắc này đòi hỏi Nhà nước phải có một cơ chế pháp lý chặt chẽ 

để quản lý hoạt động mua bán trong đấu giá tài sản. Hoạt động bán đấu giá tài sản 

liên quan trực tiếp đến lợi ích của người có tài sản đem bán và người mua cho nên 

phải bán với đúng giá trị và tránh cho người mua bị nhầm lẫn. Các bên tham gia 

phải hợp tác giúp đỡ nhau, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và của người 

khác. Nếu người điều hành cuộc bán đấu giá tài sản có hành vi gian dối, cấu kết, 

thông đồng với người mua đấu giá hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật đấu giá 

thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. 

Cơ chế pháp lý ấy chính là việc thể chế hóa những quy định pháp luật có liên 

quan đến bán đấu giá tài sản. Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định những điều 

kiện cần thiết để bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu bằng cách cho họ tham gia định 

giá khởi điểm của tài sản nhưng không trực tiếp đứng ra bán tài sản, người mua phải 

trả bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm thì tài sản mới được bán. Đồng thời, pháp luật 
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cũng quy định các hình thức bán đấu giá gồm: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, bỏ 

phiếu, đấu giá thông qua mạng Internet theo quy định của pháp luật về giao dịch 

điện tử và các hình thức đấu giá khác. Đấu giá viên chịu trách nhiệm toàn bộ về các 

vấn đề liên quan đến bán đấu giá. Công chứng viên (nếu có) chỉ công chứng và chịu 

trách nhiệm về tính xác thực của hoạt động bán đấu giá.  

Pháp luật Việt Nam cũng quy định Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có 

nghĩa vụ tổ chức bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc và thủ tục luật định; niêm yết, 

thông báo công khai, đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết có liên quan đến tài 

sản bán đấu giá; bảo quản tài sản bán đấu giá khi được người có tài sản giao quản 

lý; trưng bày, cho xem và cho tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá; giao tài sản bán 

đấu giá được giao bảo quản hoặc quản lý cho người mua được tài sản bán đấu giá; 

yêu cầu người có tài sản bán đấu giá giao tài sản cho người mua khi trúng đấu giá 

trong trường hợp người đó đang quản lý tài sản; cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên 

quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua; thanh toán cho người có tài sản bán 

đấu giá sau khi trừ chi phí theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật; thực 

hiện chế độ tài chính kế toán theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại trong 

trường hợp có lỗi do vi phạm nghĩa vụ; có quyền yêu cầu người có tài sản bán đấu 

giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu 

giá; yêu cầu người mua tài sản thanh toán tiền mua tài sản đấu giá; yêu cầu người có 

tài sản thanh toán các khoản chi phí đấu giá theo quy định. Định kỳ hàng năm, Tổ 

chức bán đấu giá chuyên nghiệp có nhiệm vụ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động của mình.  

Một trong những điều kiện cần thiết để bảo đảm quyền lợi của người tham gia 

mua tài sản đấu giá là việc kiểm tra tài sản. Việc này được thực hiện theo yêu cầu 

của người tham gia mua tài sản đấu giá vì trên thực tế, hầu hết các trường hợp chủ 

sở hữu, tổ chức bán đấu giá đều không chịu trách nhiệm sau khi tài sản đã bán.  

Như vậy, quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản chính là quản lý 

về hoạt động bán đấu giá tài sản của bộ máy nhà nước trong lĩnh vực hành pháp 

nhằm đảm bảo cho hoạt động này diễn ra khách quan, thông suốt, cạnh tranh làm 
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mạnh trong xu thế vừa đáp ứng được yêu cầu của thị trường vừa tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật. Hay nói cách khác, quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá 

tài sản là quản lý các hoạt động bán đấu giá bằng chính sách và pháp luật.  

1.2. V     ò                ắ    ả          ƣớ              ự       ấ  

         ả  

1.2.1. Vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản 

Vai trò, chức năng quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản là 

một yêu cầu tất yếu và nâng cao năng lực quản lý nhà nước là điều kiện vô cùng 

quan trọng để đạt được những mục tiêu mong muốn trên cơ sở phát huy tối đa 

những mặt tích cực của trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản và hạn chế tối thiểu 

những tiêu cực sinh ra từ cơ chế thị trường đối với lĩnh vực này. 

Thứ nhất, dưới góc độ kinh tế, đấu giá tài sản là phương thức xác định người 

mua hàng. Quan hệ này bị tác động bởi quy luật cung - cầu, nói cách khác, bán đấu 

giá tồn tại như một nhu cầu tất yếu, khách quan của kinh tế thị trường. Bởi lẽ, trên 

thị trường, hàng hoá luân chuyển tự do và bị tác động bởi các quy luật của thị 

trường trong đó có quy luật cung - cầu. Ở phương diện này, bán đấu giá là một 

trong những cách để xác định giá trị của món hàng chưa biết giá hoặc giá trị thường 

thay đổi.  

Thứ hai, ở phương diện pháp lý, đấu giá tài sản là một hành vi pháp lý, có thể 

là một hành vi dân sự thông thường, có thể là một hoạt động thương mại của thương 

nhân. Đối tượng của bán đấu giá là các loại tài sản có tính chất hàng hóa được phép 

lưu thông.  

Trong quan hệ bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp người bán đấu giá (người có 

tài sản) tự mình tổ chức bán đấu giá, các trường hợp khác, ngoài bên bán, bên mua 

còn có sự tham gia của bên trung gian là người làm dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Bên bán là chủ sở hữu của tài sản hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền hoặc là 

người có trách nhiệm, lợi ích liên quan đến tài sản bán đấu giá. Bên mua là những 

tổ  chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và đáp ứng các điều kiện theo quy định 

của pháp luật để tham gia trả giá. Người làm dịch vụ bán đấu giá tài sản là những 
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người tổ chức được người có quyền bán tài sản ủy quyền tiến hành bán đấu giá. So 

với các phương thức bán tài sản khác, bán đấu giá đem lại lợi ích cho cả người bán 

tài sản và người mua tài sản. Nó tạo cơ hội bình đẳng cho những người mua tài sản 

cùng tham gia trả giá, qua đó xác định được một mức giá cạnh tranh có lợi nhất cho 

người bán tài sản. Nhờ việc tổ chức bán đấu giá mà hàng hóa đem bán đến tay 

những người mua có tiềm năng và xác định đúng giá trị thực của chúng. Bán đấu 

giá còn tập trung được cung và cầu về các loại tài sản vào một thời điểm nhất định, 

giúp cho việc xác lập quan hệ mua bán diễn ra nhanh chóng, thúc đẩy nền kinh tế 

thị trường phát triển. Nếu hình thành được những thị trường bán đấu giá chuyên 

nghiệp thì sẽ là động lực rất tốt để thúc đẩy quan hệ trao đổi thương mại phát triển, 

nhất là đối với các quốc gia có những mặt hàng thế mạnh của mình. 

Như vậy, quan hệ bán đấu giá tài sản cũng như mọi quan hệ khác trong cơ chế 

kinh tế thị trường, nếu để tự do phát triển nó cũng sẽ sinh ra rất nhiều những hạn 

chế. Thực tế cho thấy việc bán đấu giá tài sản thi hành án, tài sản giao dịch bảo 

đảm, tài sản là quyền sử dụng đất…là những hoạt động phổ biến hiện nay ở các địa 

phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc bán đấu giá các loại 

tài sản này vẫn còn nhiều bất cập cả về nội dung, trình tự, thủ tục và k  năng tiến 

hành; việc bán đấu giá tài sản thi hành án và giao tài sản sau đấu giá thành vẫn còn 

nhiều khiếu nại kéo dài; việc bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm cũng gặp nhiều 

khó khăn do người thế chấp không hợp tác, khiến cho Ngân hàng, các tổ chức tín 

dụng rất khó thu hồi nợ; tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 

đất đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước nhưng số tiền thu được trên thực 

tế chưa cao, thậm chí một số nơi còn gây thất thoát… Vì vậy, khắc phục những 

khiếm khuyết của lĩnh vực bán đấu giá tài sản nhất thiết phải có sự can thiệp của 

nhà nước.  

1.2.2. Các nguyên tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản 

Cũng giống như bất kỳ một hoạt động có mục đích nào, quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất 

định. Đây chính là những tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt 
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động giúp cho các chủ thể quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản thực 

hiện có hiệu quả các công việc của mình trên các nhiệm vụ đã được phân công. Các 

nguyên tắc trong quản lý nhà nước thường mang tính khách quan và khoa học. Nên 

các nguyên tắc trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản phải được 

xây dựng, tổng kết và rút ra từ thực tiễn quản lý nhà nước đối với hoạt động này, 

trong đó có những nguyên tắc tạm được xác định là những nguyên tắc cơ bản như 

sau: 

Thứ nhất, nguyên tắc bảo đảm tính ổn định, thống nhất của các quy định của 

pháp luật. Pháp luật quy định trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản cần đảm bảo tính 

hợp lý, đơn giản không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức có tài sản bán đấu giá. 

Thủ tục bán đấu giá tài sản được áp dụng thống nhất cho toàn bộ quá trình bán đấu 

giá đối với bất kỳ loại tài sản nào, đồng thời chú trọng đến đặc thù của một số loại 

tài sản bán đấu giá để thi hành án, tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu trong 

vi phạm hành chính, tài sản công, quyền sử dụng đất. Do quan hệ mua bán trong 

đấu giá tài sản không chỉ đơn thuần là gồm người mua, người bán mà còn bao gồm 

cả người trung gian (người đấu giá) cho nên nếu một bên có sự thay đổi về quyền và 

nghĩa vụ thì sẽ ảnh hưởng đến phía bên kia. Đặc biệt trong việc bán đấu giá tài sản 

thi hành án thì tuy người có tài sản để bán là cơ quan thi hành án nhưng tài sản 

thuộc về người phải thi hành án và cơ quan thi hành án chỉ có quyền bán tài sản của 

người phải thi hành án cho nên có đến bốn bên tham gia trong quan hệ đấu giá. 

Bán đấu giá tài sản là một lĩnh vực chuyên sâu với những đặc thù riêng và có 

ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều chủ thể khác nhau nên yêu cầu về sự an toàn và 

ổn định trong quan hệ đấu giá tài sản là vô cùng quan trọng. Để đạt được mục tiêu 

trên phải đảm bảo sự quản lý thống nhất của nhà nước đối với các hoạt động bán 

đấu giá, đề cao trách nhiệm của các tổ chức bán đấu giá, từng bước chuyên nghiệp 

hoá đội ngũ những người điều hành cuộc bán đấu giá. 

Thứ hai, nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt, chuyên nghiệp trong hoạt động 

bán đấu giá tài sản. Hoạt động quản lý nhà nước đối với đấu giá tài sản không thể 

chỉ thực hiện đơn thuần bằng biện pháp hành chính mà ngược lại do tính chất dân 
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sự thương mại của quan hệ bán đấu giá tài sản, Nhà nước cần giảm đến mức thấp 

nhất các biện pháp can thiệp không cần thiết vào quá trình này. Đối với những hoạt 

động mang tính chất nghiệp vụ cần tạo điều kiện cho người bán đấu giá và người có 

tài sản đấu giá thỏa thuận những nội dung không trái quy định của pháp luật cũng 

như tăng quyền chủ động cho người bán nhằm tạo sự linh hoạt và nâng cao hiệu quả 

của hoạt động bán đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, pháp luật cũng cần phải quy định rõ 

ràng cụ thể các nghĩa vụ nhằm nâng cao trách nhiệm của người bán đấu giá. Cơ 

quan quản lý nhà nước cần tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, tuyên truyền pháp 

luật về công tác bán đấu giá tài sản sâu rộng trong lực lượng điều hành đấu giá 

nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ này. 

Thứ ba, nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. 

Quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên trong quan hệ đấu giá tài sản đều phải 

được coi trọng và bảo đảm đầy đủ. Người bán tài sản có quyền xác định giá khởi 

điểm của tài sản, có quyền yêu cầu tổ chức bán đấu giá thanh toán đầy đủ tiền bán 

tài sản ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc, được bồi thường thiệt hại nếu tổ chức 

bán đấu giá hoặc bên mua đấu giá tài sản có hành vi xâm hại đến lợi ích của mình. 

Người mua tài sản có quyền xem tài sản, yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về 

tài sản, được tự đặt giá, được xác lập quyền sở hữu đối với tài sản sau khi hoàn 

thành văn bản đấu giá và họ đã thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán. Tổ chức bán 

đấu giá chuyên nghiệp được thu của người bán hàng lệ phí và các khoản chi phí cần 

thiết khác cho việc tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. 

1 3  C     ể   ả          ƣớ              ự       ấ           ả  

Bộ Tư pháp là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước thống 

nhất về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước, có 

nhiệm vụ, quyền hạn soạn thảo, trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc 

ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động 

bán đấu giá; hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đó; ban hành, 

quản lý và hướng dẫn theo thẩm quyền việc sử dụng các mẫu văn bản, giấy tờ 

trong lĩnh vực bàn đấu giá tài sản, Sổ theo dõi tài sản bán đấu giá, Sổ đăng ký bán 



18 
 

đấu giá tài sản; ban hành mẫu Thẻ đấu giá viên; quy định chương trình khung của 

khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá; cấp, thu hồi, cấp lại Chứng 

chỉ hành nghề đấu giá; kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài 

sản theo thẩm quyền; tổng hợp và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động bán đấu giá tài sản; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bán đấu giá tài 

sản; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Chính phủ giao và các nhiệm vụ, 

quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Bộ Tài chính có nhiệm vụ, q yền hạn trong v ệc: hướng dẫn về chế  ộ tài 

chính trong hoạt  ộng bán   u giá tài sản; hướng dẫn, kiểm tra việc chuyển 

giao tài sản Nhà nước  ể bán   u g  ; hướng dẫn việc xác  ịnh giá khởi   ểm 

của tài sản bán   u giá là tài sản nhà nước; hướng dẫn chung về mức thu, 

việc quản lý, sử dụng lệ phí c p Chứng chỉ hành nghề   u giá, phí   u giá thuộc 

nguồn thu của ngân   ch Nhà nước theo q y  ịnh của pháp luật về phí, lệ phí; 

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn kh c theo q y  ịnh của pháp luật. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác quản 

lý nhà nước về bán đấu giá tài sản đối với các loại tài sản có liên quan đến lĩnh vực 

quản lý của mình. 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý 

hoạt  ộng bán   u giá tài sản tại  ịa phương có nhiệm vụ, quyền hạn  a   ây: 

quyết  ịnh thành lập Trung tâm dịch vụ   n   u giá tài sản; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm G  m  ốc Trung tâm dịch vụ   n   u giá tài sản; bảo  ảm biên chế, cơ  ở 

vật ch t và   ều kiện làm việc cho Trung tâm dịch vụ   n   u giá tài sản theo quy 

 ịnh của pháp luật về  ơn vị sự nghiệp có thu; quy  ịnh cụ thể về mức phí   u gía 

tại  ịa phương căn cứ vào quyết  ịnh của Hộ   ồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương phù hợp vớ  c c q y  ịnh của pháp luật về phí, lệ phí; kiểm tra, 

thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức và hoạt  ộng   n   u giá tài sản trong phạm 

vi  ịa phương theo thẩm quyền; hàng năm   o c o Bộ Tư ph p về tổ chức và hoạt 
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 ộng   n   u giá tạ   ịa phương  ể tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn kh c theo q y  ịnh của pháp luật. 

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác 

bán đấu giá tài sản tại địa phương theo quy định của Nghị định số 171/2004/NĐ-

CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Tư pháp có 

nhiệm vụ, quyền hạn sau: hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng đề án về lộ trình chuyển 

đổi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mô hình doanh nghiệp đối với tỉnh, 

thành phố có từ 02 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trở lên, trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố phê duyệt; tổ chức thực hiện đề án sau khi được phê duyệt; kiểm tra, 

thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi 

địa phương theo thẩm quyền; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Bộ Tư pháp về tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương 

theo định kỳ hàng năm và trong các trường hợp đột xuất; thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương hoặc theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

1 4  Nộ  d      ả          ƣớ              ự       ấ           ả  

Được thực hiện bởi các chủ thể theo quy định của pháp luật, nội dung quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản liên quan đến việc tạo được những 

điều kiện cần thiết để đạt được mục đích đề ra trong quá trình hoạt động chung 

của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Đấu giá viên , 

người có nhu cầu bán đấu giá tài sản, người có nhu cầu mua tài sản bán đấu giá  

nhằm đảm bảo cho hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, thành phố 

hoạt động ổn định, theo đúng các quy định của pháp luật.  

Thứ nhất, trong việc rà soát và chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính 

liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản theo định hướng cải cách hành chính;  

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. 
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Về phía Bộ Tư pháp, bên cạnh việc ban hành các Thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thực hiện các Nghị định về bán đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp chủ động 

hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương trong quá trình thực hiện Nghị định, kịp 

thời có các công văn nghiệp vụ hướng dẫn, xử lý một số vấn đề, vụ việc cụ thể; 

thường xuyên chỉ đạo các Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những sai phạm trong hoạt động bán đấu 

giá tài sản, nhất là bán đấu giá quyền sử dụng đất, bán đấu giá tài sản thi hành án, 

tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đấu giá viên, chương trình đào tạo nghề 

đấu giá với thời gian đào tạo 03 tháng là do Bộ Tư pháp ban hành. Chương trình 

đào tạo tập trung chủ yếu rèn luyện k  năng nghề nghiệp cho học viên, tăng cường 

thực tập tại các tổ chức bán đấu giá tài sản và các buổi học tình huống đóng vai thực 

hành. Việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá và quản lý đội ngũ Đấu giá viên cũng 

do Bộ Tư pháp thực hiện. 

Về phía Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở 

Tư pháp, các cấp ủy Đảng, chính quyền hầu hết các địa phương đều quan tâm chỉ 

đạo sâu sát đối với hoạt động bán đấu giá tài sản thông qua việc ban hành Kế hoạch, 

Chỉ thị, Quy chế, Đề án nhằm triển khai, thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về 

bán đấu giá tài sản. Nhiều địa phương còn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ 

biến, tổ chức hội nghị triển khai sâu, rộng Nghị định trên đến lãnh đạo chủ chốt các 

sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn, đóng góp tích cực cho việc triển khai thực hiện 

có hiệu quả Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. 

Thứ hai, trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản. 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Bộ Tư pháp là công tác 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức và hoạt động bán đấu giá 

tài sản. Từ đó phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm trong hoạt động bán đấu 

giá tài sản, phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn để có các giải pháp 

tháo gỡ kịp thời. 
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Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, Bộ Tư 

pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương; đề xuất và chủ 

động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan liên quan tổ chức các đoàn công tác liên ngành nắm tình hình 

triển khai thực hiện việc bán đấu giá tài sản tại một số địa phương, để từ đó kịp thời 

nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động bán 

đấu giá quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bán đấu giá tài 

sản.  

Với vai trò giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bán 

đấu giá tài sản tại địa phương, đa số Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố phải thực hiện 

chức năng tham mưu và công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá 

tài sản nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ban hành Quy chế bán đấu giá tài 

sản, Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và các văn bản liên quan đến tài chính 

trong đấu giá để áp dụng trên địa bàn; thực hiện tương đối nghiêm túc, đảm bảo tính 

khách quan trong công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ 

chức, hoạt động bán đấu giá tài sản để qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các sai 

phạm. 

Thứ ba, xử lý vi phạm đối với tổ chức bán đấu giá tài sản, Đấu giá viên và 

người tham gia đấu giá:  

Tổ chức bán đấu giá tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP thì bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật.  

Đấu giá viên có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tùy theo 

tính chất, mức độ mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự.  

Người tham gia đấu giá tài sản có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định 

này thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc bị truy 
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cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật.  

Hành vi vi phạm hành chính, hình thức, thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm 

hành chính về bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính khác có liên quan. 

1 5  C               ộ         ả          ƣớ              ự       ấ      

     ả   

Bán đấu giá và nhu cầu mua tài sản đấu giá xuất hiện từ nhu cầu nội tại của 

nền kinh tế, của các chủ thể tham gia quan hệ thị trường. Tuy nhiên, ở nước ta trong 

thời kỳ nền kinh tế tập trung hầu như không có hình thức bán đấu giá và trong một 

thời gian dài quan hệ mua bàn tài sản đấu giá chỉ được thực hiện để thi hành án, 

phục vụ cho hoạt động tư pháp chứ chưa thực sự là hoạt động mua bán mang tính 

chất thị trường. Chính sự đổi mới các quan điểm của Đảng về hệ thống chính trị, về 

pháp luật và sự phát triển của nền kinh tế, nhất là kinh tế thị trường đã thay đổi dần 

quan niệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo từng giai 

đoạn nhất định. 

Theo đó, các yếu tố tác động đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá 

tài sản cũng xuất hiện rõ nét hơn và có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bán đấu 

giá tài sản: 

Thứ nhất, hiện nay, còn có nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau cùng 

điều chỉnh hoạt động bán đấu giá. Hệ thống pháp luật về bán đấu giá tài sản chưa 

đồng bộ, quy định về bán đấu giá tài sản nằm rải rác tại nhiều văn bản và không có 

sự thống nhất giữa quy định của pháp luật chuyên ngành về bán đấu giá với các văn 

bản khác như Luật Thương mại; Luật tần số vô tuyến điện, Luật viễn thông, Luật 

phá sản, pháp luật về đất đai, khoáng sản, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp 

luật về doanh nghiệp,...Bên cạnh một số văn bản Luật, Pháp lệnh, còn có Nghị định 

Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch các Bộ, 

ngành...trong khi văn bản pháp lý chuyên ngành có giá trị cao nhất về bán đấu giá 
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tài sản mới chỉ là Nghị định nên phạm vi, đối tượng điều chỉnh còn hạn chế và chưa 

khắc phục được những mâu thuẫn, chồng chéo về quy trình, thủ tục bán đấu giá tài 

sản giữa các văn bản hiện hành làm giảm hiệu quả của hoạt động bán đấu giá, gây 

khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn 

tới tiêu cực, gây thất thoát tài sản nhất là tài sản nhà nước; tình trạng bán đấu giá tài 

sản nhà nước không thông qua các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp vẫn còn phổ 

biến.  

Thứ hai, chất lượng của đội ngũ Đấu giá viên tuy đã được cải thiện nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá tài sản và 

dịch vụ bán đấu giá trong bối cảnh kinh tế thị trường. Gần một nửa số Đấu giá viên 

được cấp Chứng chỉ hiện nay chưa qua đào tạo nghề; trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhiều Đấu giá viên còn hạn chế; việc chủ động bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ, cập nhật kiến thức pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản một cách 

thường xuyên chưa được nhiều Đấu giá viên coi trọng.  

Thứ ba, mặc dù đã có sự phát triển về số lượng và vụ việc bán đấu giá, tuy 

nhiên, tổ chức và hoạt động của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp vẫn còn 

nhiều bất cập. Phần lớn doanh nghiệp bán đấu giá có quy mô nhỏ, kinh doanh đa 

ngành nghề, cơ sở vật chất yếu kém. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được 

thành lập với nhiệm vụ chính trị là để bán đấu giá tài sản thi hành án và tài sản là 

tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Tuy nhiên, hiện nay, theo 

pháp luật về thi hành án và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì không chỉ các 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản mà cả các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản 

cũng được bán đấu giá các loại tài sản này. Riêng đối với tài sản giao dịch bảo đảm, 

hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập Công ty Quản lý tài sản 

(VAMC) theo quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

18/5/2013 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ 

chức tín dụng Việt Nam; theo đó, Công ty Quản lý tài sản có chức năng mua nợ xấu 

của các tổ chức tín dụng; Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm. 

Thực tế đến nay chỉ có một số ít Trung tâm tự chủ về tài chính, phần lớn vẫn được 



24 
 

nhà nước bao cấp toàn bộ hoặc một phần; một số Trung tâm hoạt động kém hiệu 

quả. Điều này đã gây áp lực đối với biên chế và ngân sách nhà nước, làm giảm tính 

chuyên nghiệp của hoạt động bán đấu giá tài sản vốn là hoạt động vận hành theo cơ 

chế thị trường.  

Thứ tư, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản, đặc 

biệt đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có lúc, có nơi còn buông lỏng, công 

tác thanh tra, kiểm tra còn chưa thực hiện thường xuyên, việc xử lý các vi phạm 

trong hoạt động bán đấu giá còn chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước 

chưa cao. 

Thứ năm, mặc dù Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã có quy định nhằm hạn chế 

việc thành lập Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất, tuy nhiên, trong thực tế, 

việc thành lập các Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất vẫn còn khá phổ biến ở 

một số địa phương. 

K          ƣơ   1 

Trong Chương này, Luận văn đã làm rõ khái niệm tài sản, lĩnh vực bán đấu giá 

tài sản và vai trò và các nguyên tắc quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài 

sản cùng với chủ thể quản lý nhà nước, nội dung quản lý nhà nước, các yếu tố tác 

động đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản qua từng thời kỳ. 

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản còn khá chung chung, chưa bảo 

đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản, 

chưa đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của công tác này trong điều kiện xã hội 

hoá, chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, những nội dung 

trên đã góp phần cho chúng ta có sự hiểu biết một cách tương đối đầy đủ về hoạt 

động bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, đặc 

biệt là trong tiến trình thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC 

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1. Mộ      ặ    ể   ự        k       - x   ộ                Hồ C   

M     ó                     ự       ấ           ả  

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất nước ta, một trung tâm chính trị, 

kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật quan trọng của cả nước. Lãnh thổ của thành 

phố trải dài theo hướng tây bắc – đông nam và nằm trong khoảng từ 10
0
22‟13‟‟ đến 

11
0
22‟17‟‟ vĩ độ Bắc và từ 106

0
01‟2‟‟ đến 107

0
1‟10‟‟ kinh độ Đông. Điểm cực bắc 

của thành phố là xã Phú M  Hưng (huyện Củ Chi), điểm cực nam ở xã Long Hòa 

(huyện Cần Giờ), điểm cực tây tại xã Thái M  (huyện Củ Chi) và điểm cực đông là 

xã Thanh An (huyện Cần Giờ). Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với 6 tỉnh: phía 

bắc và phía đông là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và một phần tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu; phía tây là các tỉnh Tây Ninh, Long An và tỉnh Tiền Giang. Về phía nam, 

thành phố tiếp giáng với Biển Đông, mà trực tiếp là vịnh Đồng Tranh và vịnh Gành 

Rái. 

Với vị trí, vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hoá, khoa học k  thuật 

của cả nước; mức đóng góp của thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 1/5 GDP của 

cả nước và 1/3 tổng thu ngân sách nhà nước. Hơn nữa, thành phố Hồ Chí Minh còn 

có một vị trí địa lý, kinh tế đặc biệt quan trọng như có hệ thống mạng lưới cơ sở 

hạ tầng kinh tế k  thuật và xã hội đồng bộ; là nơi kết nối giao thông thuận lợi về 

đường bộ, đường sông, đường biển và hàng không giữa 2 miền Đông và Tây Nam 

bộ với khu vực Đông Nam Á, liên thông vào mạng lưới chung về giao thông với 

Châu Á và thế giới; ở giữa khu vực Đông Nam Á có các điều kiện thuận lợi để 

phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trong đó thành phố có tốc độ phát triển kinh tế 
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hàng hoá, dịch vụ nhanh nhất và ổn định với các hoạt động trên diễn ra hết sức sôi 

động và đa dạng. 

Kinh tế thành phố luôn duy trì tăng trưởng ở mức cao trong nhiều năm liên tục. 

Nếu trước thời kỳ đổi mới, trong 10 năm (1976 - 1985), tổng sản phẩm nội địa 

(GDP) của thành phố chỉ tăng bình quân 2,7%/năm, thì trong giai đoạn 1991-2010, 

thành phố là một trong rất ít địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hai 

con số trong suốt 20 năm. Từ năm 2011 đến nay, thành phố cũng đạt mức tăng 

trưởng kinh tế xấp xỉ 10%/năm, gấp 1,6 lần mức bình quân chung của cả nước. 

GDP bình quân đầu người liên tục tăng nhanh, từ khoảng 700 USD giai đoạn 1995-

1996, đến năm 2014 đã đạt mức 5.131 USD. 

Quy mô kinh tế, tiềm lực và sự đóng góp cho cả nước ngày càng lớn. Ðến nay, 

thành phố đã đóng góp khoảng 1/3 giá trị sản xuất công nghiệp, 1/5 kim ngạch xuất 

khẩu và 1/5 quy mô kinh tế của cả nước; đóng góp 30% trong tổng thu ngân sách 

quốc gia. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa. Ðến năm 2014, tỷ trọng dịch vụ đã chiếm 59,6% trong GDP, công nghiệp 

và xây dựng chiếm khoảng 39,4%, khu vực nông nghiệp chỉ còn 1% và đang phát 

triển theo hướng hình thành một nền nông nghiệp đô thị sinh thái. 

Chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội; phát triển đô thị bền vững có nhiều tiến bộ rõ rệt. Việc nhận thức 

đúng và làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đã tạo tiền đề để thành phố 

phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, 

nông nghiệp, văn hóa - xã hội, cải thiện dân sinh, xây dựng thành phố ngày càng 

văn minh, hiện đại, thành đô thị đặc biệt có sức hội tụ và lan tỏa lớn của vùng và cả 

nước. 

Văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có bước tiến tích cực; 

hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đã góp phần thiết thực hơn 

vào quá trình phát triển. Cùng với thành quả phát triển kinh tế, đời sống của nhân 

dân thành phố không ngừng được cải thiện, an sinh xã hội luôn được bảo đảm, thu 

nhập từng bước được nâng lên. Ðến cuối năm 2014, số hộ nghèo có thu nhập từ 16 
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triệu đồng/người/năm trở xuống theo chuẩn nghèo của thành phố chỉ còn khoảng 

1,3%.  

Việc thí điểm thực hiện nhiều chính sách đột phá của thành phố cho một nền 

kinh tế mở, các mô hình của kinh tế thị trường như phân cấp quản lý ngân sách, đầu 

tư, đa dạng hóa nhiều thành phần kinh tế... đã tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể 

kinh doanh trong nền kinh tế thị trường phát huy năng lực, lợi thế, đồng thời đây 

cũng là một trong những cơ sở thực tiễn thuyết phục để Trung ương xây dựng các 

chủ trương và thể chế hóa thành các khung pháp lý quan trọng như Luật Doanh 

nghiệp, Luật Ðầu tư… áp dụng chung cho tất cả các thành phần kinh tế trong cả 

nước. 

Chính đặc điểm này đã dẫn đến thực trạng khá phức tạp của công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Đây cũng là nơi phát sinh những vấn đề mới trong 

công tác quản lý nhà nước, đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật và quản lý. 

Hàng năm, Toà án các cấp phải giải quyết một lượng lớn các tranh chấp dân sự. 

Kéo theo hoạt động này là công tác thi hành án các bản án, quyết định của toà án. 

Số vụ thi hành án phải thông qua kê biên, bán đấu giá tài sản hàng năm trên địa bàn 

rất lớn. Hầu hết các cuộc bán đấu giá tài sản thi hành án đều do cơ quan thi hành án 

ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh bán 

đấu giá. 

Số lượng hàng hoá là tang vật, phương t ện bị tịch thu sung công quỹ nhà 

nước do vi phạm hành chính chiếm tỷ lệ cao và  ều do cơ q an tà  chính c c c p 

tổ chức   n   u giá. Kể từ th ng 8 năm 2006, v ệc   n   u giá các loại tài sản trên 

mớ   ược chỉ  ạo một cách triệt  ể theo hướng phải chuyển giao cho Trung tâm 

dịch vụ   n   u giá tài sản tổ chức   n     g  . Đây  ược xem là hoạt  ộng 

chiếm trên 90% lượng tài sản  ưa ra   n     g   thông q a c c  ơn vị của cơ 

quan tài chính các c p trước  ây. Từ th ng 4/2007, Tr ng tâm  ã thực hiện việc 

  n   u giá tài sản bị tịch thu sung công do vi phạm hành chính theo chỉ  ạo của 

Ủy ban nhân dân thành phố. Mặc nhiên,  ơn vị này phải hoàn thiện cả về cơ c u 

tổ chức và hoạt  ộng nghiệp vụ mới có thể   p ứng  ược yêu cầu mới trong tình 
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hình mới. Sau khi   ật  ử lý v  phạm hành chính năm 20 2  ược  an hành, theo 

q y  ịnh tạ  Nghị  ịnh số 8 /20 3/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về Quy 

 ịnh chi tiết một số   ều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết  ịnh tịch thu tang vật, phương t ện vi 

phạm hành chính thì cơ q an ra q yết  ịnh tịch thu phải ký hợp  ồng   n   u giá 

với tổ chức   n   u giá chuyên nghiệp trên  ịa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Tr ng ương nơ  xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Tính  ến nay, Tr ng tâm dịch 

vụ   n   u giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh  ã ký  ợp  ồng ng yên t c về   n 

    g   tà   ản vớ  hơn 50  ơn vị c  thẩm q yền ra q yết  ịnh tịch th . G  a 

Tr ng tâm và c c cơ q an, tổ chức, c  nhân c  l ên q an  ến nh ệm vụ trên c   ự 

phố  hợp  ồng  ộ, chặt ch , thống nh t trong q   trình thực h ện chức năng, 

nh ệm vụ của mình; v ệc phố  hợp  ề  t ân thủ q y  ịnh về trình tự, thủ tục, thờ  

g an theo q y  ịnh của ph p l ật về   n     g   tà   ản và về xử lý v  phạm hành 

chính. 

Đặc biệt, trước  ây, theo q y  ịnh của pháp luật thì việc   n   u giá tài sản 

là tang vật, phương t ện vi phạm hành chính xử phạt hành chính ở c p quận, 

huyện s  do Hộ   ồng   n   u giá quận, huyện thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, 

các Hộ   ồng   n   u giá quận, huyện không c  Đ u giá viên nên trong nh ng 

năm gần  ây, c c  ộ   ồng cũng ký  ợp  ồng nguyên t c với Trung tâm dịch vụ 

  n   u giá tài sản thành phố Hồ Chí M nh  ể Trung tâm thực hiện toàn bộ việc 

  u giá. 

Bên cạnh đó, theo quy định việc cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại 

phần lớn đều phải có tài sản thế chấp. Trên thực tế, loại tài sản được thế chấp lại 

gần như chỉ áp dụng cho nhà ở và đất đai nên khi rủi ro trong hoạt động tín dụng 

xảy ra thì phần lớn đã làm “đóng băng” nợ quá hạn tại các ngân hàng thương mại. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, dù các ngân hàng đã nỗ lực tìm mọi biện pháp như tự 

bán tài sản thế chấp, phối hợp với khách hàng hoặc khách hàng tự tìm người 

mua…nhưng quá trình xử lý nợ tồn đọng này chậm và hiệu quả chưa cao vì trong 
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xử lý còn quá nhiều vướng mắc, bất cập. Không ít trường hợp các ngân hàng có thể 

phối hợp với người có tài sản đảm bảo để xử lý hoặc tự xử lý được, nhưng đối với 

một số tài sản đảm bảo, khi ngân hàng tự phát mãi mới biết không hợp lệ về thủ tục 

pháp lý, gây rất nhiều khó khăn cho ngân hàng trong xử lý thu hồi vốn vay; hoặc 

khi tiến hành chuyển quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất cho người mua 

thì các cơ quan chức năng từ chối việc thực hiện công chứng, đăng bộ… với lý do 

quyền sử dụng đất trong trường hợp này phải thông qua tổ chức bán đấu giá tài sản 

chuyên nghiệp theo quy định.  

Như vậy, trong nền kinh tế thị trường, việc các ngân hàng thương mại trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh với chức năng trung gian tài chính của mình, luôn phải 

gánh chịu những khoản nợ tồn đọng là tất nhiên. Những giải pháp cần thiết để có 

thể hạn chế phát sinh nợ quá hạn không chỉ phụ thuộc từ phía ngân hàng mà cần có 

những biện pháp đồng bộ từ phía khác, trong đó, không thể không nhắc đến giải 

pháp chuyển hồ sơ của tài sản thế chấp, bảo lãnh sang một đơn vị chuyên nghiệp là 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để 

xử lý. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản là quyền sử 

dụng đất; tài sản nhà nước; tài sản bị chôn giấu, bị chím đắm được phát hiện hoặc 

tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam theo quy định của pháp 

luật. 

2 2  Tì    ì    ổ   ứ      ọ    ộ               ự       ấ           ả   ạ  

          Hồ C   M    

2.2.1. Tình hình tổ chức 

Sau gần 4 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, cả nước có 244 tổ chức 

đấu giá chuyên nghiệp, trong đó có 63 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và 181 

doanh nghiệp bán đấu giá tài sản. Các doanh nghiệp bán đấu giá hiện nay phần lớn 

tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, 

các tỉnh Hải Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu ... Các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đã 

có sự phát triển đáng kể về số lượng (trước khi thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-

CP là hơn 100 doanh nghiệp, hiện nay là 181 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản), một 
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số doanh nghiệp đã đầu tư cở sở vật chất, tăng cường số lượng Đấu giá viên và mở 

một số chi nhánh để mở rộng phạm vi hoạt động. 

Tính đến tháng 12 năm 2015, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có 60 tổ 

chức bán đấu giá chuyên nghiệp đăng ký danh sách Đấu giá viên tại Sở Tư pháp, 

bao gồm: 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và 59 doanh nghiệp, chi nhánh 

doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là doanh nghiệp bán đấu giá tài 

sản; trong đó có doanh nghiệp hoạt động chuyên về bán đấu giá tài sản và doanh 

nghiệp kinh doanh đa ngành nghề trong đó có hoạt động bán đấu giá tài sản). So với 

năm 2014, số lượng doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tăng 08 doanh nghiệp (tăng 

19,04%). Đội ngũ Đấu giá viên phát triển mạnh tại các thành phố lớn và các tỉnh có 

điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, tính đến thời điểm năm 2014, tại thành phố Hồ Chí 

Minh đã có 106 Đấu giá viên. 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở 

Tư pháp thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm), được thành lập theo Quyết định 

số 7620/QĐ-UB-NC ngày 18/12/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, có nhiệm vụ tiếp nhận các tài sản là động sản, bất động sản, giấy tờ có giá và 

các quyền về tài sản được phép giao dịch để bán đấu giá theo yêu cầu của cá nhân, 

tổ chức là chủ sở hữu tài sản hoặc cá nhân, tổ chức được phép bán tài sản của người 

khác theo quy định của pháp luật.  

Khi mới thành lập, Trung tâm hết sức khó khăn về cơ sở vật chất, phải thuê 

tạm trụ sở của đơn vị khác để hoạt động; với lực lượng cán bộ là 08 biên chế, còn 

bỡ ngỡ với hoạt động mới nên khá lúng túng, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm; 

chế độ lương, trợ cấp cũng còn những khó khăn, thiếu thốn. Là đơn vị chịu sự quản 

lý trực tiếp của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, ban đầu, Trung tâm chỉ tiến 

hành thực hiện phần lớn các hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thi hành án của 

thành phố. Hiện nay, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh 

là đơn vị sự nghiệp duy nhất của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 

chức năng bán đấu giá các loại tài sản sau: 
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- Tài sản nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài 

sản nhà nước;  

- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; 

- Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án;  

- Tài sản là tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính bị tịch thu sung qu  

nhà nước theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

- Tài sản là hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng 

không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam;  

- Tài sản bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định 

hành chính thuế 

- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản.  

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm về biên chế, cơ sở vật chất 

và điều kiện làm việc cho Trung tâm theo quy định của pháp luật về đơn vị sự 

nghiệp có thu. Ngoài trụ sở làm việc tại số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm còn được bố trí Kho tài sản tại số 32 Lê 

Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp. Tổng số công chức, viên chức, nhân viên tại Trung 

tâm là 25 người trên tổng số 27 biên chế được giao. Trung tâm có 01 Giám đốc, 02 

Phó Giám đốc, 08 Đấu giá viên (đã bao gồm Giám đốc và Phó Giám đốc). Năm 

2015, Trung tâm đã thành lập các Phòng chuyên môn gồm Phòng Nghiệp vụ, Phòng 

Kế toán, Phòng Giao nhận, Phòng Hành chính – Tổ chức và bổ nhiệm 04 Trưởng 

Phòng chuyên môn. Đây là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động 

thường xuyên và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy 

định.  

Ngoài Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh có 59 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản hiện có 143 Đấu giá viên đang hành 

nghề, tăng 42 đấu giá viên so với năm 2014 (tăng 41,6%).  

Nhìn chung, các tổ chức bán đấu giá tài sản đã có sự phát triển về số lượng, 

chất lượng, quy mô, tính chuyên nghiệp, cơ bản đáp ứng nhu cầu bán đấu giá của 

địa phương. Đội ngũ Đấu giá viên ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của 
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mình trong hoạt động bán đấu giá tài sản, bảo đảm an toàn pháp lý trong việc xử lý 

tài sản; phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả cải cách 

hành chính trong lĩnh vực đấu giá. Ngoài ra, đội ngũ Đấu giá viên cũng đã tích cực 

đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu 

giá, tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

2.2.2. Tình hình hoạt động 

Sau 04 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, hoạt động bán đấu giá tài sản 

đã có bước phát triển đáng kể. Các loại tài sản bắt buộc bán đấu giá ngày càng được 

mở rộng hơn như tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất; tài sản thi hành án; tài sản giao dịch bảo đảm; tài sản là tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, hàng dự trữ quốc gia, quyền khai thác 

khoáng sản, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, kho tài nguyên Internet, cổ phần 

của doanh nghiệp... 

Các tổ chức bán đấu giá tài sản đã thực hiện bán đấu giá nhiều loại tài sản 

nhưng chủ yếu tập trung vào bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản thi hành án, tài 

sản giao dịch bảo đảm, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch 

thu. Tài sản của các cá nhân, tổ chức đưa ra bán đấu giá chưa nhiều. Số hợp đồng 

bán đấu giá thành, giá trị tài sản bán được cao hơn nhiều so với giá khởi điểm ngày 

càng tăng, thu ngân sách Nhà nước thông qua hoạt động bán đấu giá đạt hiệu quả 

ngày càng cao. Theo báo cáo của các địa phương thì từ tháng 7/2010 đến tháng 

12/2013, các tổ chức bán đấu giá tài sản trên cả nước đã ký 23.059 hợp đồng bán 

đấu giá với giá khởi điểm hơn 38.876 tỷ đồng, giá trị tài sản bán được hơn 41.959 tỷ 

đồng (vượt hơn 3082 tỷ đồng so với giá khởi điểm).  

Tăng cường việc giao đất, cho thuê đất qua hình thức bán đấu giá là một trong 

những chủ trương, định hướng lớn trong chính sách, pháp luật về đất đai. Kết quả 

bán đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện 

đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ hướng tới chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu 

giá tài sản, thực hiện hiệu quả pháp luật về đất đai, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân 

sách các địa phương. Kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án cũng góp phần đáng kể 
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trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của tòa án các cấp. Tuy nhiên, thực 

tiễn bán đấu giá tài sản thi hành án còn gặp không ít khó khăn do tâm lý e ngại khi 

mua tài sản thi hành án nên tài sản thi hành án thường khó bán, nhiều trường hợp phải 

giảm giá, tổ chức bán đấu giá lại nhiều lần, tình trạng khiếu kiện kéo dài của công 

dân liên quan đến việc xử lý tài sản, việc niêm yết, thông báo tài sản đôi khi chưa 

đảm bảo tính minh bạch, khách quan, khó hoặc không giao được tài sản sau khi bán 

đấu giá thành gây ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập 

kinh tế quốc tế của đất nước, đã có sự gia tăng về số lượng và loại tài sản bán đấu giá. 

Trong 10 tháng đầu năm 2015, các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp đã ký 

1147 hợp đồng bán đấu giá tài sản, tổ chức 1234 cuộc bán đấu giá, trong đó có 1074 

cuộc bán đấu giá thành với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 4.011.559.758.000 đồng, 

tổng giá trị tài sản bán được là 5.080.749.152.000 đồng và tổng mức giá chênh lệch 

so với giá khởi điểm là 1.068.052.238.000 đồng (số liệu được thống kê từ báo cáo 

của 42/59 tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp tính đến thời điểm 31/10/2015 

dựa trên Báo cáo thống kê theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của 

Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư 

pháp) [16]. Trong đó: 

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã ký 231 hợp đồng bán đấu giá tài 

sản, tổ chức 276 cuộc bán đấu giá, và tất cả 276 cuộc bán đấu giá đều được tổ chức 

thành (tăng 41 cuộc so với năm 2014) với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 

1.759.397.310.000 đồng (tăng 1.120.624.846.000 đồng so với năm 2014) và tổng 

giá trị tài sản bán được là 2.730.286.176.000 đồng (tăng 2.039.333.857.000 đồng so 

với năm 2014). 

- 41 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đã ký 916 hợp đồng bán đấu giá tài sản, 

tổ chức 958 cuộc bán đấu giá, trong đó có 798 cuộc đấu giá thành (Giảm 7 cuộc so 

với năm 2014) với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 2.252.162.448.000 đồng (tăng 

1.142.368.116.000 đồng so với năm 2014) và tổng giá trị tài sản bán được là 

2.350.462.976.000 đồng (tăng 1.195.651.751.000 đồng so với năm 2014). 
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- Chi nhánh của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản có trụ sở chính trên địa 

bàn thành phố Hồ chí Minh nhưng trụ sở của chi nhánh đặt ở các tỉnh, thành khác 

đã ký kết 442 hợp đồng bán đấu giá tài sản, tổ chức 118 cuộc bán đấu giá, trong đó 

có 116 cuộc bán đấu giá thành với tổng giá trị tài sản khởi điểm là 177.124.826.000  

đồng và tổng giá trị tài sản bán được là 182.548.786.000 đồng. 

Qua số liệu tổ chức và hoạt động cho thấy các doanh nghiệp chuyên doanh bán 

đấu giá tài sản đã hoạt động hiệu quả hơn những năm trước, có sự quan tâm đầu tư 

cơ sở vật chất cũng như nhân sự hơn. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn chỉ dừng ở mức 

đáp ứng đủ điều kiện hành nghề bán đấu giá còn một số vẫn chưa tập trung đầu tư 

cơ sở vật chất, không có sẵn kho lưu trữ hàng hóa. Hoạt động bán đấu giá tài sản 

của các doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá 

tài sản cũng chỉ là một lĩnh vực bổ sung cho hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp, chính vì vậy hoạt động bán đấu giá tài sản của loại hình doanh nghiệp này 

còn mang tính nhỏ lẻ, chưa chuyên nghiệp.  

Mặc dù vậy, về tổng thể, kết quả hoạt động bán đấu giá trong thời gian vừa qua đã 

từng bước khẳng định hiệu quả của xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu 

giá tài sản, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt. Trong gần 

04 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

thành phố Hồ Chí Minh đã bán được lượng tài sản trị giá hơn 2.417 tỷ đồng vượt hơn 

115 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Tại địa phương, nguồn thu từ việc bán đấu giá tài 

sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất đóng góp khá lớn cho ngân sách thành phố. 

Không những thế, khoản thu phí bán đấu giá tài sản của Trung tâm còn đảm bảo sự 

cân đối về tài chính, giúp Trung tâm tự chủ về tài chính, giảm gánh nặng cho ngân 

sách Nhà nước. 

Nhìn chung, tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động bán đấu giá của tổ chức bán 

đấu giá chuyên nghiệp đã dần đi vào ổn định, nề nếp hơn, tính chuyên nghiệp của 

hoạt động bán đấu giá từng bước được nâng lên, nguồn nhân lực đấu giá trên địa 

bàn thành phố được củng cố, chủ trương xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh và vai 
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trò quản lý của nhà nước đối với tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản tiếp tục 

được tăng cường. Số lượng các hợp đồng bán đấu giá tài sản được ký kết, mức 

chênh lệnh về giá trị của tài sản bán được thông qua đấu giá tiếp tục tăng cao so với 

năm 2014. Một số tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp mới được thành lập, có sự tập 

trung đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực ngay từ khi mới thành lập. Việc thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo, thay đổi, bổ sung danh sách Đấu giá viên 

được thực hiện nghiêm túc hơn. Phần lớn các tổ chức bán đấu giá tài sản và Đấu giá 

viên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong lĩnh vực bán đấu giá, góp phần vào 

quá trình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. 

2 3  T ự    ạ     ự    ệ    ả          ƣớ              ự       ấ  giá tài 

 ả   ạ            Hồ C   M    

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản thì tài sản bán đấu giá bao gồm: tài 

sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án; tài sản là tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung qũy nhà nước theo quy định pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính; tài sản bảo đảm trong trường hợp pháp luật về 

giao dịch bảo đảm quy định phải xử lý bằng bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử 

lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; tài sản thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá; 

các tài sản khác phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Các loại tài sản này 

theo quy định về quản lý nhà nước đều phải do người bán đấu giá là Tổ chức bán 

đấu giá chuyên nghiệp (gồm Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Doanh nghiệp 

bán đấu giá tài sản) và Hội đồng bán đấu giá tài sản tổ chức bán. Có 02 loại Hội 

đồng:  

Một là, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân 

cấp huyện) quyết định thành lập để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi 
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phạm hành chính do cơ quan tịch thu từ cấp huyện trở xuống ra quyết định tịch thu 

theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Hội đồng bán đấu giá tài 

sản cấp huyện gồm đại diện cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu tài sản, đại 

diện Phòng Tài chính, Phòng Tư pháp cấp huyện và đại diện các cơ quan có liên 

quan. Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của Hội đồng bán đấu 

giá tài sản, trong đó, có trách nhiệm phải “ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp để tổ chức này cử Đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản 

của Hội đồng” (Điểm b khoản 1, Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP). Tuy 

nhiên, sau khi Luật Xử phạt vi phạm hành chính ra đời thì việc bán loại tài sản trên 

được giao cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện. 

Hai là, Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập để 

bán các tài sản có giá trị lớn, phức tạp bao gồm tài sản là trụ sở làm việc, tài sản 

khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất) có nguyên giá theo sổ kế toán 

từ 1.000 (một ngàn) tỷ đồng trở lên; tài sản khác không phải là trụ sở làm việc, 

không phải là tài sản khác gắn liền với đất có giá khởi điểm để bán đấu giá từ 100 

(một trăm) tỷ đồng trở lên; tài sản có nguồn gốc phức tạp, tài sản đặc biệt quý hiếm, 

có yêu cầu quản lý đặc biệt của Nhà nước hoặc các trường hợp đặc biệt khác theo 

quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tài sản khác mà không thuê được 

tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp thực hiện việc bán đấu giá. Đại diện bán 

đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt bao gồm đại diện cơ quan có thẩm quyền 

quyết định bán đấu giá tài sản, cơ quan tài chính, cơ quan tư pháp cùng cấp và đại 

diện cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Trình tự, thủ tục bán đấu giá của các Hội đồng bán đấu giá tài sản đều phải 

thực hiện theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Đồng thời chế độ báo 

cáo của các Hội đồng bán đấu giá tài sản được Nghị định số 17/2010/NĐ-CP quy 

định rõ ràng hơn. Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

trách nhiệm báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài 

sản do mình thành lập (Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP). Đối 
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với Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thì phải báo cáo bằng 

văn bản cho cơ quan ra quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản, đồng thời 

phải gửi Sở Tư pháp nơi thành lập Hội đồng về kết quả từng cuộc bán đấu giá tài 

sản. 

Tuy nhiên hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, việc bán đấu giá các tài sản 

được thực hiện bởi rất nhiều tổ chức: 

- Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tổ chức bán đấu giá 

tài sản thi hành án; bán tài sản là hàng hóa lưu dữ do người vận chuyển đường biển, 

hàng không, đường bộ tại Việt Nam (Nghị định 46/2006/NĐ-CP ngày 16/5/2006 về 

xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam) [28, tr.1]; bán 

tài sản giao dịch bảo đảm; bán tài sản là cá nhân tổ chức có yêu cầu. Trong những 

năm gần đây, Trung tâm đã tiếp nhận một số tài sản là nhà đất được xác lập quyền 

sở hữu Nhà nước để bán đấu giá theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg 

ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở 

hữu Nhà nước; Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định 

140/2008/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước. 

- Doanh nghiệp bán bán đấu giá tài sản: là các Doanh nghiệp được thành lập 

và hoạt động theo luật Doanh nghiệp; gồm Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và 

Doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.  

- Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung qu  Nhà nước và tài 

sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước (sau đây gọi tắt là Hội đồng): gồm Hội 

đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện và Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường 

hợp đặc biệt. Trong đó, Hội đồng cấp thành phố do chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập, có chức năng tổ chức định giá và bán đấu 

giá các tài sản là nhà đất được xác lập quyền sở hữu nhà nước, tài sản tịch thu sung 

công do các cơ quan có thẩm quyền cấp thành phố, trung ương đóng trên địa bàn 
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thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tịch thu không phân chia giá trị tài sản trên 

hay dưới 10.000.000 đồng. Hội đồng cấp quận huyện do chủ Ủy ban nhân dân quận, 

huyện ra quyết định thành lập, có chức năng tổ chức định giá và bán đấu giá tài sản 

tịch thu sung công do các cơ quan có thẩm quyền cấp quận huyện tịch thu không 

phân chia trên hay dưới 10.000.000 đồng. 

- Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản được thành lập theo Quyết định số 

1285/QĐ-UB ngày 5/3/2001 và hoạt động dựa trên Quy chế tổ chức bán đấu giá 

hàng hoá, tài sản tịch thu sung qu  Nhà nước, tài sản được xác lập Nhà nước và các 

tài sản hàng hóa kê biên tịch thu phát mãi theo các quyết định của các cơ quan có 

thẩm quyền ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 07/5/2001 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ chế của việc thành lập Hội đồng căn cứ  

quy định tại Quyết định số 100/TC-QLCS ngày 23/1/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung 

qu  nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước; theo đó, cơ quan tài 

chính cấp tỉnh có quyền quản lý và thành lập Hội đồng định giá và bán đấu giá tài 

sản. Hội đồng này làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, bao gồm các thành viên là Sở, 

ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có trách nhiệm thảo luận, góp ý, 

quyết định các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình để đưa tài sản ra bán đấu giá.  

Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 124/2002/QĐ-UB 

ngày 04/11/2002 về ban hành quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết 

định số 71/2003QĐ-UB ngày 09/5/2003 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Hội đồng; Quyết định số 58/2003/QĐ-UB ngày 25/4/2003 về việc sửa đổi một 

số điều tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết định số 42/2005/QĐ-UB ngày 

10/3/2005 về việc sửa đổi các điều tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, 

Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 42/2005/QĐ-UB quy định: “Hội đồng đấu giá quyền 

sử dụng đất trực tiếp tổ chức phiên đấu giá hoặc có thể ủy quyền cho một tổ chức 

đấu giá chuyên nghiệp của Nhà nước thực hiện công việc đấu giá giúp Hội đồng. 

Việc ủy quyền đấu giá được thực hiện dưới hình thức ký kết hợp đồng dịch vụ đấu 

giá và thanh toán phí dịch vụ đấu giá theo quy định”. 
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- Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tổ chức bán đấu giá tài sản tồn 

kho, tài sản thanh lý. 

- Các ngân hàng thương mại cổ phần tổ chức bán bán nợ xấu cho Công ty quản 

lý tài sản (VAMC). 

- Công ty chứng khoán thành phố hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá cổ phiếu 

của các Doanh nghiệp nhà nước dược cổ phần hóa, của các Công ty cổ phần. 

- Các chương trình tổ chức bán đấu giá từ thiện …. 

Chính thực trạng có nhiều đơn vị của Nhà nước cùng tổ chức bán đấu giá tài 

sản đã làm phát sinh vấn đề chồng chéo về nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan 

nhà nước, không bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản bộ máy của 

Chính phủ. 

Ở góc độ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản, trong năm 2015, 

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ trong công 

tác quản lý thuộc phạm vi chức năng của mình. Trong đó, việc đầu tiên là lập danh 

sách Đấu giá viên, rà soát cập nhật thường xuyên nội dung thay đổi, bổ sung danh 

sách đấu giá viên của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu 

giá tài sản, chi nhánh của doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, thành 

phố thông qua nhiều kênh khác nhau: phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố, 

thông tin từ các phương tiện truyền thông, công tác kiểm tra, thanh tra. 

Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh thường 

xuyên công bố và cập nhật đầy đủ danh sách của các tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp, danh sách Đấu giá viên trên địa bàn thành phố để tạo thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân muốn tìm hiểu, ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản với các tổ chức 

bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố biết và liên hệ công tác. 

Thông qua Hội nghị giao ban về công tác bán đấu giá tài sản hàng năm với sự 

tham gia của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố và đại 

diện của một số cơ quan nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh 

vực bán đấu giá tài sản như Cục công tác phía nam – Bộ Tư pháp; Sở Tài chính; 

Cục Thuế thành phố; Công an thành phố; Cục Thi hành án dân sự thành phố; Cục 



40 
 

Hải quan thành phố; Chi cục Quản lý thị trường thành phố…, Sở Tư pháp thành phố 

Hồ Chí Minh thực hiện việc chấn chỉnh các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp 

trong việc chấp hành quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, hướng dẫn việc áp 

dụng pháp luật, giải đáp và giúp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về hoạt động bán 

đấu giá tài sản cho các tổ chức. Sau hội nghị giao ban, Sở Tư pháp ban hành thông 

báo kết luận giao ban để thống nhất một số nội dung với các tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp và các cơ quan liên quan. Các thông tin, phản ánh có liên quan đến 

hoạt động bán đấu giá đều được Sở Tư pháp tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định. 

Ở góc độ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá 

tài sản, Sở Kế hoạch-Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã cấp cho Sở Tư pháp một tài 

khoản truy cập vào trang thông tin điện tử về đăng ký thành lập doanh nghiệp để 

tìm kiếm, rà soát, cập nhật, kiểm tra tình trạng hoạt động, việc thay đổi trụ sở hoạt 

động của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Thanh tra 

Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thanh tra 

về tình hình tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa 

bàn thành phố theo Quyết định số 05/QĐ-TTR ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Bộ 

Tư pháp về Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Thực hiện chủ trương xã hội hoá, chuyên nghiệp hóa tổ chức bán đấu giá tài 

sản, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Bộ Tư pháp đã xác định rõ các tổ chức bán 

đấu giá tài sản chuyên nghiệp gồm có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và 

doanh nghiệp bán đấu giá tài sản bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc bán đấu 

giá các tài sản theo quy định của Nghị định này. Để đảm bảo phù hợp với nhu cầu 

phát triển dịch vụ bán đấu giá tài sản trong nền kinh tế thị trường, Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp xây dựng đề án về lộ trình 

chuyển đổi các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mô hình doanh nghiệp 

đối với tỉnh, thành phố có từ 02 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trở lên và trình Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Hiện nay, Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn đủ điều kiện 
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chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại 

Điều 2 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. 

2 4  N ữ   ƣ    ể      ạ        ấ           ả          ƣớ             

 ự       ấ           ả   ạ            Hồ C   M    

2.4.1. Những ưu điểm 

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là lãnh đạo Đảng và 

chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công tác quản lý về bán đấu giá tài sản đã có 

những thuận lợi và thành công nhất định như sau: 

Thứ nhất, trong những năm qua, dù hoạt động bán đấu giá tài sản là một lĩnh 

vực mới, hệ thống văn bản pháp luật và công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 

này còn những hạn chế cần phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng nhìn chung, hoạt động 

bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp rất lớn vào sự 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh, đảm 

bảo luồng lưu thông vốn và tài sản trong xã hội được diễn ra một cách thuận tiện 

bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, bảo đảm nguồn thu 

ngân sách nhà nước của thành phố. 

Thứ hai, thông qua bán đấu giá, một lượng lớn tài sản được đưa vào phục vụ 

nhu cầu xã hội khắc phục tình trạng tài sản bị sử dụng lãng phí trong khi nhu cầu sử 

dụng ngoài xã hội lại cao do chưa có được sự gặp nhau giữa người cần mua và 

người cần bán. Đấu giá tài sản thường mang lại giá trị thực sự của hàng hoá trên thị 

trường căn cứ vào quy luật cung cầu, một thước đo của môi trường kinh doanh năng 

động. Vì người có nhu cầu thật sự phải trả giá với những người cùng mua khác và 

cuối cùng trả giá cao hơn những người còn lại để mua được tài sản. Quản lý nhà 

nước hiệu quả trong lĩnh vực này chính là làm lành mạnh hoá môi trường kinh 

doanh. 

Thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế-chính trị-văn hoá-xã 

hội lớn của cả nước. Chính vì thế, lượng án dân sự cần phải thi hành cũng chiếm tỷ 

lệ rất cao, trong đó số bản án cần phải thi hành thông qua bán đấu giá rất lớn. Để 
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góp phần giảm lượng án tồn đọng nói trên, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đã 

chỉ đạo Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố hoàn thành nhiệm vụ khi 

có yêu cầu của cơ quan thi hành án về việc bán đấu giá tài sản. Số lượng tài sản 

được bán thông qua đấu giá làm giảm bớt áp lực đối với công tác thi hành án và bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, giảm lượng án tồn, ổn định xã 

hội. 

Đối với tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu sung qu  Nhà nước, việc tổ 

chức bán đấu giá kịp thời sẽ góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. Số 

lượng hàng hoá nhập lậu, được xử lý qua bán đấu giá để đưa vào lưu thông trong xã 

hội đúng với giá mà nhà nước quản lý vẫn giữ được sự bình ổn giá cả trên thị 

trường.  

Tài sản thuộc sở hữu Nhà nước được xử lý thông qua bán đấu giá vừa giúp 

Nhà nước tiết kiệm chi phí, vừa đưa được một lượng lớn tài sản Nhà nước chưa 

được sử dụng hết hiệu quả vào thị trường để cho các thành phần kinh tế khác có đủ 

điều kiện khai thác hết tiềm năng, mang lại sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn. Số liệu bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính trong các năm gần 

đây cho thấy việc bán tài sản là tang vật phương tiện bị tịch thu mang lại cho ngân 

sách một khoản đáng kể. 

Thứ tư, với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, hoạt động bán đấu giá 

tài sản nhìn chung đã có sự khởi sắc và phát triển khá mạnh mẽ. Việc xã hội hóa 

hoạt động bán đấu giá đã từng bước được củng cố và phát triển, người dân, cơ quan, 

tổ chức đã có sự quan tâm, tìm hiểu nhiều hơn đối với hoạt động bán đấu giá tài sản. 

Mặt khác hoạt động bán đấu giá tài sản phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã 

hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các quy 

định của pháp luật về bán đấu giá tài sản cơ bản được thực hiện nghiêm chỉnh, 

quyền và lợi ích của các bên tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản được bảo đảm, 

nhiều tài sản đã bán cao hơn nhiều so với giá khởi điểm tạo được sự tin tưởng của 

các cấp chính quyền cũng như người dân đối với hoạt động này. 
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Bên cạnh những đóng góp nêu trên, việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán 

đấu giá tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần 

được tháo gỡ để đưa hoạt động bán đấu giá tài sản và quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực bán đấu giá tài sản vào nề nếp, phát huy cao độ vai trò của mình trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2.4.2. Những hạn chế, bất cập 

Hiện nay, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bán đấu giá tài sản đã quy định 

tương đối cụ thể tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, trên thực tế, tại thành 

phố Hồ Chí Minh, hoạt động bán đấu giá rất khó quản lý vì những nguyên nhân sau:  

Thứ nhất, việc thành lập Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt tại 

địa phương khi thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP còn chưa phù hợp quy định 

của pháp luật; vì theo Nghị định, thành phần Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp 

đặc biệt không có Đấu giá viên, Hội đồng chỉ bao gồm cán bộ nhà nước kiêm 

nhiệm, như vậy, không đảm bảo tính chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, qua thực tiễn 

quản lý, Hội đồng định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt 

được Ủy ban nhân dân thành phố thành lập theo từng vụ việc bán đấu giá cụ thể và 

chịu sự quản lý của Ủy ban, Sở Tư pháp không thể tham gia quản lý nghiệp vụ. Do 

đó, quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản trong trường hợp này tuy 

được quy định nhưng không thể triển khai trong thực tế.  

Thứ hai, các Ngân hàng có quyền tự tổ chức bán đấu giá tài sản là đối tượng bị 

xử lý trong hoạt động thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị 

định 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ 

chức Tín dụng và Thông tư liên tịch số 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BTC-BCA-

TCĐC hướng dẫn xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín 

dụng. Tuy nhiên, việc giải quyết nợ xấu bằng ngân sách nhà nước dưới hình thức 

thành lập công ty mua bán nợ quốc gia khiến chúng ta phải dự trù là có khả năng ít 

nhất 50% số tiền mà Chính phủ bỏ ra để mua nợ xấu sẽ mất trong việc xử lý nợ xấu 

của ngân hàng. Cái lợi trước mắt là làm sạch hệ thống ngân hàng để hệ thống ngân 

hàng phục vụ nền kinh tế một cách hữu hiệu, nhưng nếu để cho các ngân hàng tự xử 
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lý nợ xấu thì nguy cơ khủng hoảng là hoàn toàn có thể xảy ra, và hậu quả thì khó 

mà lường được khi mà cả nền kinh tế vẫn còn dựa vào hệ thống ngân hàng. 

Thứ ba, đối với tài sản là cổ phiếu của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần 

hoá phải bán đấu giá cho các nhà đầu tư để huy động vốn phát triển doanh nghiệp 

thì hoạt động bán đấu giá loại tài sản này lại do Công ty Chứng khoán thành phố Hồ 

Chí Minh tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước không thể quản lý về nghiệp vụ bán 

đấu giá được. 

Thứ tư, các chương trình giao lưu, ca nhạc để làm từ thiện, quyên góp ủng hộ 

các qu  có tổ chức các hoạt động đấu giá nhưng mang tính tự phát của đơn vị tổ 

chức và mang tính tự nguyện của những người cùng tham gia. Nếu họ không thực 

hiện đúng những cam kết khi tham gia đấu giá thì pháp luật cũng không có bất kỳ 

chế tài nào trong trường hợp này vì người tham gia đấu giá qua hình thức này không 

bắt buộc phải có khoản tiền đặt trước. Đây là một hình thức lợi dụng đấu giá trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để quảng cáo “miễn phí” thương hiệu của 

mình. 

Thứ năm, theo Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, thì Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân trong việc 

quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương. Nhưng cơ 

quan này lại không có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp bán đấu giá tài sản vì 

doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, theo đó, chỉ có Sở Kế hoạch - 

Đầu tư mới có quyền thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, Sở Kế 

hoạch - Đầu tư lại không có chức năng thanh tra, giám sát trong hoạt động bán đấu 

giá tài sản. 

Thứ sáu, nhận thức của các Bộ, ngành, địa phương về cải cách hành chính, xã 

hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản thể hiện trong Nghị định 17/2010/NĐ-CP vẫn 

chưa có cách hiểu thống nhất. Nhiều nơi còn tồn tại cách hiểu chủ trương xã hội hóa 

bán đấu giá tài sản là thành lập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập để cạnh tranh với 
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nhau chứ không phải là phát triển doanh nghiệp bán đấu giá tài sản để cạnh tranh 

bình đẳng trong khuôn khổ của pháp luật. 

Thứ bảy, chất lượng của đội ngũ Đấu giá viên tuy đã được cải thiện nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá tài sản và 

dịch vụ bán đấu giá trong bối cảnh kinh tế thị trường. Gần một nửa số Đấu giá viên 

tuy được cấp Chứng chỉ hiện nay nhưng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhiều 

đấu giá viên còn hạn chế; việc chủ động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập 

nhật kiến thức pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản một cách thường xuyên 

chưa được nhiều Đấu giá viên coi trọng. 

Thứ tám, nguyên tắc áp dụng pháp luật theo quy định tại Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật cũng chưa được hiểu đúng. Do vậy, một số quy phạm pháp 

luật do cấp dưới ban hành có nội dung trái với quy định của văn bản cấp trên vẫn 

được áp dụng trong thực tế , các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp 

luật vẫn chưa được kiểm tra, xử lý nghiêm túc; ý thức chấp hành pháp luật của cơ 

quan nhà nước, cán bộ công chức chưa cao. 

Hiện nay, còn có nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau cùng điều 

chỉnh hoạt động bán đấu giá. Hệ thống pháp luật về bán đấu giá tài sản chưa đồng 

bộ, quy định về bán đấu giá tài sản nằm rải rác tại nhiều văn bản và không có sự 

thống nhất giữa quy định của pháp luật chuyên ngành về bán đấu giá với các văn 

bản khác như Luật Thương mại; Luật tần số vô tuyến điện, Luật viễn thông, Luật 

phá sản, pháp luật về đất đai, khoáng sản, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp 

luật về doanh nghiệp,...Bên cạnh một số văn bản Luật, Pháp lệnh, còn có Nghị định 

Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch các Bộ, 

ngành...trong khi văn bản pháp lý chuyên ngành có giá trị cao nhất về bán đấu giá 

tài sản mới chỉ là Nghị định nên phạm vi, đối tượng điều chỉnh còn hạn chế và chưa 

khắc phục được những mâu thuẫn, chồng chéo về quy trình, thủ tục bán đấu giá tài 

sản giữa các văn bản hiện hành làm giảm hiệu quả của hoạt động bán đấu giá, gây 

khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn 

tới tiêu cực, gây thất thoát tài sản nhất là tài sản nhà nước; tình trạng bán đấu giá tài 
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sản nhà nước không thông qua các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp vẫn còn phổ 

biến. 

Thứ chín, pháp luật quy định về những vấn đề của hoạt động bán đấu giá còn 

chưa rõ ràng và thiếu tính khả thi: 

- Ngân hàng giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, vì hoạt động của ngân 

hàng ảnh hưởng hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế. Nếu khách hàng không thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ tài sản thì pháp luật cho phép ngân hàng, tổ chức tín dụng xử 

lý để thu hồi nợ theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. Có các hình 

thức xử lý tài sản: bán tài sản bảo đảm, nhận chính tài sản bảo đảm thay thế cho 

việc nhận nghĩa vụ bảo đảm; nhận các khoản tiền và tài sản phải trả hoặc phải giao 

cho bên bảo đảm. Quy định đã có nhưng trong trường hợp cụ thể khách hàng vay 

vốn không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ, tổ chức tín dụng muốn thu giữ tài sản 

bảo đảm để xử lý thu hồi nợ nhưng gặp phải sự cản trở chống đối của khách hàng 

hoặc bên thứ ba thì tổ chức tín dụng không thể tự mình áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế để thu giữ tài sản. Trong trường hợp tài sản là bất động sản thì tình 

huống càng thêm phức tạp vì pháp luật chỉ cho phép cơ quan nhà nước áp dụng các 

biện pháp cưỡng chế, bắt buộc thi hành trong trường hợp các nhân, tổ chức bị xử lý 

về hành chính mà không tự giác chấp hành quyết định xử lý hoặc buộc phải chấp 

hành bản án, quyết định của toà án có hiệu lực pháp luật. Trong khi đó giữa tổ chức 

tín dụng và người vay chỉ là quan hệ dân sự thông qua hợp đồng mà nội dung của 

hợp đồng dân sự nếu có bị các bên vi phạm, các bên không tự giải quyết, thương 

lượng với nhau được thì phải khởi kiện ra toà án. Toà án quyết định bằng bản án có 

hiệu lực thì mới tổ chức thi hành án, kê biên, bán đấu giá tài sản bảo đảm để thi 

hành án. Không thể dựa vào hợp đồng vay tài sản để cưỡng chế buộc bên vay giao 

nộp tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng để bán đấu giá được. Cho nên trong 

trường hợp này tổ chức tín dụng bắt buộc phải khởi kiện ra toà và vụ việc sẽ kéo dài 

rất nhiều năm, khi đã thắng kiện thì việc thi hành án cũng không hề đơn giản dẫn 

đến tiền vốn của tổ chức tín dụng bị chiếm dụng vô thời hạn gây ảnh hưởng rất lớn 

không chỉ cho riêng tổ chức này mà cả nền kinh tế nói chung. Quy định của pháp 
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luật chưa có cơ chế triển khai thực hiện trong thực tế dẫn đến tâm lý e ngại của các 

tổ chức tín dụng khi tham gia cho vay, nguồn vốn trong xã hội không phát huy hết 

vai trò của mình. Trung tâm bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp cũng không có 

quyền can thiệp để bán đấu giá tài sản thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng nếu vụ án 

chưa được Tòa án quyết định bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật. 

- Quy định của pháp luật về việc chuyển giao, chuyển quyền sở hữu tài sản sau 

khi bán đấu giá thành cũng còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa phù hợp. Hiện 

nay, chưa có biên pháp chế tài xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp người bị 

kê biên tài sản thi hành án không hợp tác nhằm ý định chiếm giữ tài sản bất hợp 

pháp, mức phạt vi phạm hành chính trong trường hợp cản trở thi hành án không đủ 

sức mạnh răn đe. Ví dụ: hành vi giấu các giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, sử 

dụng tài sản, không cho xem tài sản, tham gia đấu giá sau đó phá giá không mua, 

tìm cách “chạy” để chậm hoặc không thi hành án, thậm chí đe dọa không cho khách 

hàng tham gia đấu giá. Từ  đó, dẫn đến tâm lý e ngại cho người tham gia đấu giá tài 

sản. Hiện nay, ở các tổ chức bán đấu giá tài sản vẫn còn nhiều trường hợp tài sản đã 

bán đấu giá xong, người mua đã nộp đủ tiền nhưng chưa thể chuyển quyền sở hữu 

do bị cản trở trong việc giao và nhận tài sản.  

Thứ mười, cơ chế định giá tài sản hiện nay cũng hết sức chồng chéo. Đối với 

tài sản là quyền sử dụng đất thì Nhà nước công bố giá đất hàng năm, thị trường lại 

có giá thực tế khá cao so với giá của Nhà nước. Do đó, rất khó khăn để có một mức 

giá phù hợp, nếu định giá khá cao để sau khi thông báo không có người tham gia thì 

hạ thấp giá xuống cho đến mức phù hợp thì sẽ mất rất nhiều thời gian, tiền của và 

không khoa học. Quy định mới cho phép người có tài sản được quyền tham gia định 

giá, đề nghị mức giá nếu có ủy quyền cho cá nhân tổ chức khác định giá thì trước 

khi thông báo công khai phải thông báo cho người có tài sản biết. Quy  định này 

vẫn còn điểm hạn chế là trong trường hợp người có tài sản bán đấu giá là cơ quan 

thi hành án, chủ sở hữu tài sản là người phải thi hành án thì chỉ có cơ quan thi hành 

án được quyền đề ra giá khởi điểm hay chủ sở hữu tài sản có quyền, nếu cơ quan thi 

hành án có quyền nhưng lại đặt ra mức giá khởi điểm thấp hơn giá thị trường của tài 
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sản thì sẽ gây thiệt hại cho người có tài sản phải thi hành án. Nhưng nếu để cho 

người có tài sản thi hành án đặt giá thì họ sẽ yêu cầu mức giá không thực tế và 

không thỏa thuận được, không chịu chi phí giám định tài sản thì việc đưa ra mức giá 

khởi điểm sẽ gặp nhiều khó khăn, công tác kê biên tài sản để thi hành án không đạt 

hiệu quả, thời gian bị kéo dài. Hiện nay, lượng đơn thư khiếu nại tố cáo trong hoạt 

động định giá này rất cao và nhiều vụ việc bị kéo dài. 

K          ƣơ   2 

Có thể thấy rằng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài 

sản vẫn còn lỏng lẻo. Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân quản lý về hoạt động 

bán đấu giá tài sản nhưng khó quản lý được vì không có cơ chế quy định phối hợp 

kiểm tra, xử lý rõ ràng đối với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, tiếp tục thể 

chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm đã được xác định trong Nghị 

quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 

theo hướng xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bán đấu giá tài sản là yêu cầu cấp thiết. 

Đặc biệt là trong chỉ đạo quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 

có sự quan tâm rất sâu sát và kịp thời đối với lĩnh vực bán đấu giá thể hiện qua việc 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo trong lĩnh vực này. Song do 

những điều kiện và lý do nhất định, việc nhận thức của một số Bộ, ngành và các địa 

phương cũng còn chưa thống nhất nên trong việc tổ chức thực hiện nhất là chủ 

trương xã hội hóa đối với hoạt động bán đấu giá còn có những biểu hiện chưa 

nghiêm. Đó là một trong những nguyên nhân rất lớn mà chúng ta cần mạnh dạn chỉ 

ra để thấy trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của các Bộ, ngành và địa phương 

trong việc hướng tới xây dựng Luật Đấu giá tài sản với những quy định mang tính 

đột phá, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; phù hợp với 

tình hình mới nhằm đáp ứng yêu cầu về xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản, 

phát triển dịch vụ bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trong hệ thống các ngành dịch 

vụ ở nước ta, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 
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chủ nghĩa, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức cá nhân.  

CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP N NG CAO HIỆU QUẢ QUẢN 

LÝ NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỪ THỰC 

TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3 1  N    ầ   â         ệ    ả   ả          ƣớ              ự       ấ  

         ả   ừ   ự    ễ            Hồ C   M    

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi 

của chủ nghĩa xã hội trong thời đại mới. Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính 

quyền, nếu không có một nhà nước được tổ chức khoa học có đủ năng lực quản lý 

mọi mặt đời sống xã hội, nhất là năng lực tổ chức quản lý kinh tế thì không thể tổ 

chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng. Vì vậy, những yếu kém, 

khuyết điểm của nhà nước như bộ máy còn cồng kềnh, kém hiệu lực chưa phát huy 

hết tính ưu việt của nhà nước kiểu mới; trong họat động của bộ máy nhà nước đã 

nảy sinh tình trạng quan liêu, đặc quyền đặc lợi, vi phạm dân chủ, không bảo đảm 

sự quản lý tập trung của kinh tế thị trường... cần phải khắc phục. Tình trạng buông 

lỏng quản lý, buông lỏng kỷ cương của nhà nước; chưa sử dụng đúng đắn công cụ 

pháp luật trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; trình độ, năng lực, phẩm 

chất của đội ngũ cán bộ trong bộ máy nhà nước chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm 

vụ đặt ra, chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước cũng cần phải 

khắc phục. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp đã làm tốt việc rà soát và chuẩn hóa 

các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản 

theo định hướng cải cách hành chính; đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký 

hoạt động bán đấu giá tài sản. Đồng thời, Sở Tư pháp đã nhanh chóng tham mưu 

Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các quy định liên quan đến hoạt động bán 

đấu giá tài sản, ban hành các Quyết định, Chỉ thị nhằm đảm bảo cho hoạt động 
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bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố hoạt động ổn định, theo đúng các quy 

định của pháp luật. Sở Tư pháp cũng đã duy trì cơ chế thông tin, kịp thời đề nghị 

Bộ Tư pháp và các Bộ có liên quan hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng 

mắc trong việc triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP cũng như 

thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ đấu giá cho các tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố. Hàng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng Kế 

hoạch và thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra các tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố nhằm kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện sai 

phạm của các tổ chức bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước 

đối với hoạt động đấu giá chỉ mới thực hiện kiểm tra theo định kỳ, chưa thực 

chất đi vào chiều sâu, chưa xây dựng được cơ chế phối hợp với các Sở, ngành 

liên quan trong việc quản lý các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực bán 

đấu giá tài sản trên địa bàn. 

Vì vậy, nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu 

giá tài sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ thực tiễn hiện nay 

đang thiếu những chế tài mạnh để xử lý các hành vi vi phạm của Đấu giá viên, tổ 

chức hành nghề đấu giá, người tham gia đấu giá... dẫn đến hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước phần nào còn bị hạn chế; việc phối hợp giữa Sở Tư pháp và các Sở ngành 

liên quan như  Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư để quản lý hoạt động của các tổ chức 

bán đấu giá tài sản chưa được quan tâm, chưa đạt hiệu quả; công tác kiểm tra, thanh 

tra về tình hình tổ chức, hoạt động bán đấu giá của cơ quan quản lý nhà nước ở 

Trung ương và địa phương còn hạn chế nên việc phát hiện, chấn chỉnh những sai 

phạm đôi khi còn chưa kịp thời, hiệu quả.  

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng bảo đảm sự quản lý thống 

nhất của Nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản. Xác định rõ cơ quan chủ 

trì, chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất quản lý nhà nước 

đối với hoạt động bán đấu giá tài sản, trong đó thống nhất đầu mối quản lý đối với 

doanh nghiệp bán đấu giá tài sản; cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành có liên quan; 

tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp nhằm 
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nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của 

công tác này trong điều kiện xã hội hoá, chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá 

tài sản. 

Mặt khác, đấu giá tài sản là loại hình dịch vụ mới hình thành và phát triển 

trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, chưa theo kịp với các 

nước có hoạt động bán đấu giá phát triển hàng trăm năm ở khu vực và trên thế giới; 

bên cạnh đó, tính chất của hoạt động bán đấu giá tài sản là dịch vụ được điều tiết 

theo cơ chế của thị trường nên hoạt động bán đấu giá tài sản trước hết phụ thuộc 

vào nhu cầu của xã hội. Do điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta đang phát triển, 

nếu nhận thức của cơ quan nhà nước, tổ chức, người dân, đặc biệt là nhận thức của 

các chủ thể có liên quan về sự cần thiết của việc bán đấu giá chưa đầy đủ, chưa toàn 

diện thì sẽ có tác động không nhỏ đến việc phát triển hoạt động bán đấu giá nói 

chung cũng như việc chuyên nghiệp hóa hoạt động bán đấu giá nói riêng. Vì vậy 

nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản trên 

địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là vô cùng cần thiết để thống nhất thủ tục bán đấu 

giá tài sản trong toàn quốc, tránh tình trạng mỗi nơi quản lý một kiểu, tránh việc ban 

hành quy định tản mạn, trùng lặp, mâu thuẫn hoặc chồng chéo trong các văn bản 

quy phạm pháp luật về bán đấu giá tài sản; qua đó, góp phần làm minh bạch hóa 

hoạt động bán đấu giá tài sản, chống thất thoát ngân sách Nhà nước, bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân. 

Trong bối cảnh Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua 

và nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản đã 

và đang được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện như Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm 

hành chính, Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố 

tụng dân sự (sửa đổi)... thì nhu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực bán đấu giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh phải vừa đảm bảo hoàn 

thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản đồng thời đảm bảo xã hội hóa mạnh mẽ hoạt 

động bán đấu giá tài sản trong giai đoạn hiện nay.  
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3 2  P ƣơ    ƣớ    â         ệ    ả   ả          ƣớ              ự  

     ấ           ả   ừ   ự    ễ            Hồ C   M    

Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30/5/2014 của Quốc hội về điều 

chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 

2014 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết số 780/NQ-

UBTVQH13 ngày 25/6/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai thực 

hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp 

lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng Luật, Pháp 

lệnh năm 2015; Nghị quyết 49-NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến 

lược cải cách Tư pháp đến năm 2020, trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế thị 

trường ngày càng phát triển, nhu cầu trao đổi hàng hoá trong xã hội diễn ra ngày 

càng nhiều và sôi động, việc nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản và đẩy mạnh xã hội hoá đối với hoạt động này 

đang là xu thế của sự phát triển thì phương hướng nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh như 

sau: 

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá và nội dung quản lý nhà nước về 

bán đấu giá tài sản trên cơ sở kế thừa và phát triển các quy định pháp luật về bán 

đấu giá tài sản còn phù hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt 

động thực tế của các đơn vị bán đấu giá tài sản bằng cách ban hành kịp thời những 

văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể, chặt chẽ , thích nghi đời sống kinh tế xã hội. 

Thứ hai, đẩy mạnh xã hội hoá hơn nữa hoạt động bán đấu giá tài sản theo 

hướng đa dạng hoá, tạo điều kiện thu hút ngày mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp 

bán đấu giá tài sản thuộc các thành phần kinh tế khác nhau tham gia vào kinh doanh 

dịch vụ này. Đồng thời giảm đến mức thấp nhất và xoá bỏ sự bao cấp của Nhà nước 

đối với các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, tiến đến thành lập doanh nghiệp 

nhà nước bán đấu giá tài sản cạnh tranh bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp 

khác. Tạo ra một môi trường pháp lý vừa thông thoáng vừa thực sự bình đẳng giữa 



53 
 

những người bán đấu giá tài sản nhằm thực hiện việc cạnh tranh công bằng trong 

lĩnh vực này. 

Tuy nhiên, phương hướng này cần lưu ý một vấn đề là tổ chức chuyên nghiệp 

của nhà nước về bán đấu giá tài sản phải hoạt động theo tư cách là một doanh 

nghiệp cạnh tranh lành mạnh theo cơ chế thị trường với các doanh nghịêp thuộc các 

thành phần kinh tế khác. Trên cơ sở hoạt động bán đấu giá tài sản là một loại hình 

kinh doanh dịch vụ cần giao cho xã hội mà Nhà nước chỉ tập trung quản lý xã hội 

bằng pháp luật, thì không nên thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động bán đấu 

giá tài sản để cạnh tranh với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản mà nên theo xu 

hướng chuyển đổi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sang mô hình doanh 

nghiệp để tránh tình trạng Nhà nước cạnh tranh với Nhà nước trong cùng một lĩnh 

vực và trên cùng một địa bàn. Hơn nữa, với chủ trương xã hội hóa trong hoạt động 

bán đấu giá ngày càng đa dạng hóa, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản nên 

chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần và hoạt động theo luật doanh nghiệp để 

cạnh tranh các doanh nghiệp bán đấu giá thuộc các thành phần kinh tế.  

Thứ ba, trong hoạt động quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản cần quán triệt 

chủ trương cải cách hành chính trong bộ máy nhà nước, sắp xếp cơ quan quản lý 

tinh gọn, tránh tình trạng một việc giao cho nhiều cơ quan thực hiện. Trung tâm 

dịch vụ bán đấu giá tài sản và phải cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp bán 

đấu giá khác, chấm dứt tình trạng các cơ quan nhà nước tự tổ chức bán đấu giá vì sẽ 

không đảm bảo trình tự, thủ tục thống nhất chặt chẽ. 

Thứ tư, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản phải hợp lý, đơn giản, không gây 

phiền hà cho cá nhân, tổ chức có tài sản bán đấu giá. Thủ tục, trình tự được áp dụng 

thống nhất cho toàn bộ quá trình bán đấu giá đối với bất kỳ loại tài sản nào, đồng 

thời có chú trọng đến đặc thù bán đấu giá một số loại tài sản như tài sản thi hành án, 

tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, quyền sử dụng đất… 

Thứ năm, tôn trọng các quy luật của thị trường, khắc phục những tiêu cực 

trong hoạt động bán đấu giá tài sản, tăng cường bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và 
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lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, các biện pháp ngăn ngừa, xử lý các hiện 

tượng tiêu cực xảy ra trong quá trình đấu giá. 

Thứ sáu, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động 

bán đấu giá, đề cao trách nhiệm của các tổ chức bán đấu giá, từng bước chuyên 

nghiệp hoá đội ngũ những người điều hành cuộc bán đấu giá. 

3.3. Các   ả        â         ệ    ả   ả          ƣớ              ự  bán 

 ấ           ả   ừ   ự    ễ            Hồ C   M    

3.3.1.  ác giải pháp hoàn thiện nội dung pháp luật về quản lý nhà nước 

            ự       ấ           ả   ừ   ự    ễ            Hồ C   M    

3.3.1.1. Hoàn thiện quy định về việc cho người phải thi hành án chuộc lại tài 

sản bán đấu giá 

Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Trước khi mở cuộc bán 

đấu giá một ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp 

đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc 

cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá” nhằm tạo điều kiện cho người phải thi 

hành án thi hành án nhanh chóng, không bị mất tài sản do bị kê biên bán đấu giá, 

đây là quy định mang tính chất nhân đạo sâu sắc, vừa đảm bảo việc thi hành án 

được nhanh chóng vừa tạo sự chủ động cho người phải thi hành án trong việc thực 

hiện nghĩa vụ của mình. Nhưng nếu người phải thi hành án cố tình tìm cách trì 

hoãn, chờ đến khi cơ quan thi hành án đưa tài sản ra bán đấu giá thì họ mới nộp tiền 

thì vừa gây khó khăn cho tổ chức bán đấu giá vừa có thể gây thiệt hại cho những 

người tham gia đấu giá. Bởi vì, việc thông báo đã diễn ra trước đó 30 ngày, tất cả 

chi phí liên quan đến việc bán đấu giá Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản đã phải 

ứng trước nhưng khi người phải thi hành án nộp tiền đủ để nhận lại tài sản thì cuộc 

bán đấu giá tài sản trên phải hủy bỏ.  

Vì vậy, Luật Thi hành án dân sự cần bổ sung, sửa đổi quy định về thời gian 

người phải thi hành án nộp tiền nhận lại tài sản trước khi tổ chức bán đấu giá thông 

báo công khai việc bán đấu giá. Như vậy, vừa đảm bảo tinh thần của Điều 101 Luật 

Thi hành án dân sự, vừa không gây khó khăn cho tổ chức bán đấu giá tài sản, vừa 
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không trái quy định về huỷ bỏ cuộc đấu giá tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP. Trong 

thực tế, nếu người phải thi hành án có thiện chí, muốn nộp tiền để chuộc lại tài sản 

thì họ sẽ có sự chuẩn bị trước khi có thông báo bán đấu giá tài sản. 

Xét về mặt pháp lý, giải pháp sửa đổi quy định này cũng phù hợp với Luật Dân 

sự vì khi chủ sở hữu đã chuyển quyền năng định đoạt tài sản của mình cho cơ quan 

thi hành án thì cơ quan thi hành án mới có thể đem tài sản của họ ra bán đấu giá 

được. Trong khi đối chiếu với các quy định hiện nay thì quyền năng đó vẫn còn vì 

họ vẫn còn có quyền nộp tiền để thực hiện đầy đủ ba quyền năng của chủ sở hữu là 

chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản. 

3.3.1.2. Hoàn thiện những quy định liên quan đến Đấu giá viên 

Vai trò của Đấu giá viên trong hoạt động bán đấu giá tài sản là không thể phủ 

nhận, Nghị định 17/2010/NĐ-CP đã ghi nhận vấn đề này. Nhưng để lực lượng này 

phát huy vai trò của mình hơn nữa trong hoạt động bán đấu giá tài sản cần phải thể 

chế hoá chặt chẽ những quy định về quyền và nghĩa vụ của lực lượng Đấu giá viên. 

Đấu giá viên cũng có vai trò quan trọng như Luật sư. Nếu Luật sư hoạt động để 

mang lại sự công bằng cho mọi người, bảo vệ pháp luật, bảo vệ chân lý thì hoạt 

động của Đấu giá viên chính là một trong những cách thức để hiện thực hoá nhiệm 

vụ đó sau khi có bản án của Toà án. Vì sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, tài sản 

được đưa ra bán đấu giá thu được số tiền phục vụ cho công tác thi hành án, quyền 

lợi của người được thi hành án bảo đảm, nghĩa vụ và quyền của người phải thi hành 

án cũng được bảo vệ, cơ quan nhà nước giải quyết dứt điểm các tranh chấp. Đối với 

việc bán đấu giá các loại tài sản khác thì Đấu giá viên cũng góp phần đưa giá trị của 

tài sản đến tiệm cận với giá trị của thị trường, thu ngân sách cho nhà nước, thu mức 

lợi cao nhất cho các tổ chức cá nhân có tài sản bán đấu giá. 

Mặt khác, tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ Đấu giá viên cũng còn hạn chế. 

Nghề đấu giá đòi hỏi cần có kiến thức, k  năng tổng hợp về pháp luật, tài chính, xã 

hội và thường xuyên được cọ xát nhiều với thực tiễn. Hiện nay, Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP quy định nhiều đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá bao 

gồm: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến s  luật; Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến s  kinh tế; Luật 
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sư, Thừa phát lại; Thẩm tra viên chính ngành Toà án, Kiểm tra viên chính ngành 

Kiểm sát; thanh tra viên chính; Thẩm tra viên chính thi hành án; Chuyên viên chính; 

Nghiên cứu viên chính, Giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh tế; 

Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Công chứng viên, Chấp hành viên. Số 

lượng đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá được cấp chứng chỉ hành nghề đấu 

giá tương đối nhiều (chiếm khoảng 40% tổng số chứng chỉ hành nghề đấu giá được 

cấp trong 04 năm). Tuy nhiên, số Đấu giá viên được miễn đào tạo tham gia hành 

nghề Đấu giá viên trên thực tế không cao. Bởi lẽ, hầu hết Đấu giá viên sau khi được 

cấp Chứng chỉ hành nghề thường kiêm nhiệm nhiều công việc khác, chưa xem đấu 

giá là một nghề, một bộ phận Đấu giá viên thiếu tính chủ động, chưa có ý thức tự 

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và không thường xuyên cập nhật các quy định 

mới về bán đấu giá tài sản.  

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường hơn nữa tính chuyên 

nghiệp của đội ngũ Đấu giá viên đáp ứng yêu cầu về phát triển dịch vụ bán đấu giá 

tài sản chuyên nghiệp, cần có quy định theo hướng nâng cao tiêu chuẩn trở thành 

Đấu giá viên. Cụ thể như sau:  

- Về đào tạo và tập sự hành nghề đấu giá: Phương án 1 là giữ nguyên thời gian 

đào tạo nghề là 03 tháng, tuy nhiên, bổ sung quy định sau khi tốt nghiệp đào tạo 

nghề thì bắt buộc phải đặng ký tập sự tại một tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp và 

thời gian tập sự tối thiểu là 06 tháng vì đấu giá tài sản là một nghề đòi hỏi nhiều k  

năng khi hành nghề và đấu giá viên cần cọ xát nhiều với thực tiễn công việc. 

Phương án 2 là không quy định thời gian tập sự hành nghề đấu giá. Tuy nhiên, tăng 

thời gian đào tạo nghề đấu giá từ 03 tháng lên 6 tháng và bắt buộc trong chương 

trình đào tạo phải có thời gian tập sự tối thiểu là 03 tháng. 

- Về đối tượng miễn, giảm đào tạo nghề đấu giá: Phương án 1 là giữ nguyên 

các đối tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá như quy định của Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP, tuy nhiên bổ sung quy định bắt buộc phải có quá trình tập sự tại tổ 

chức bán đấu giá chuyên nghiệp trước khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu 

giá, thời gian tập sự tối thiểu là 06 tháng. Phương án 2 là quy định thu hẹp đối 
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tượng được miễn đào tạo nghề đấu giá như không miễn đào tạo mà chỉ giảm thời 

gian đào tạo cho các đối tượng là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên 

chính ngành Kiểm sát; thanh tra viên chính; thẩm tra viên chính thi hành án; chuyên 

viên chính; nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật hoặc 

kinh tế; thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên. Tuy nhiên, các trường hợp được 

miễn đào tạo thì cũng quy định bắt buộc phải có quá trình tập sự tại tổ chức bán đấu 

giá chuyên nghiệp trước khi đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá, thời gian tập 

sự tối thiểu là 03 tháng. 

- Về bồi dưỡng bắt buộc đối với đội ngũ Đấu giá viên: nên quy định theo 

hướng nghĩa vụ bắt buộc tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ bán đấu giá 

tài sản của Đấu giá viên; chế độ bồi dưỡng bắt buộc 01 năm/1 lần. Quy định này sẽ 

góp phần để đội ngũ Đấu giá viên thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tham gia bồi 

dưỡng, không ngừng cập nhật kiến thức, trau dồi k  năng hành nghề và đạo đức ứng 

xử nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ bán đấu giá tài sản. 

Hình thức quản lý thứ hai đối với hoạt động của Đấu giá viên là cần thành lập 

Hội Đấu giá viên toàn quốc hoặc Hiệp hội đấu giá viên toàn quốc. Đây là một tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp của Đấu giá viên thực hiện việc tự quản đối với lực lượng 

này trên phạm vi toàn quốc và sẽ thực hiện việc đào tạo cấp thẻ Đấu giá viên trong 

thời gian tới. Hội Đấu giá viên toàn quốc hoặc các tổ chức có tính chất tương tự là 

một mô hình tiến bộ đã được thành lập từ rất lâu ở các nước có hoạt động bán đấu 

giá tài sản phát triển. Giao nhiệm vụ tự quản đối với lực lượng Đấu giá viên cho 

Hội này là hết sức phù hợp với chủ trương chung hiện nay là xã hội hoá một số hoạt 

động công chứng, luật sư, thẩm định giá, đấu giá. Rõ ràng với những loại hình hoạt 

động đặc thù này, các tổ chức như Hiệp hội, Hội của những người cùng hoạt động 

trong một lĩnh vực nhất định có vai trò quản lý về mặt nghiệp vụ đối với các hội 

viên của mình hiệu quả cao hơn rất nhiều so với các cơ quan nhà nước. Luật Luật sư 

có hiệu lực thi hành vào ngày 01-01-2007 quy định về Tổ chức luật sư toàn quốc có 

nhiệm vụ quản lý hội viên cho thấy rõ sự ưu thế của các tổ chức xã hội nghề nghiệp 

này. Hội Đấu giá viên toàn quốc sẽ giảm bớt gánh nặng quản lý cho cơ quan hành 
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chính những vấn đề cụ thể về nghiệp vụ mà thay vào đó là quản lý hành lang pháp 

lý để giữ cho hoạt động của Đấu giá viên nằm trong khuôn khổ pháp luật. 

Trong tương lai nên chăng cũng cần có lộ trình để lực lượng này hành nghề 

độc lập tương tự như Luật sư. Hoạt động hành nghề độc lập của Đấu giá viên phải 

có bảo hiểm trách nhiệm phù hợp nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho khách hàng 

và tạo tâm lý yên tâm cho các bên tham gia đấu giá tài sản. 

3.3.1.3. Hoàn thiện quy định về xử lý nợ vay của các tổ chức tín dụng, cơ chế 

phối hợp giữa các cơ quan có liên quan 

Hiện nay, một lượng vốn rất lớn của ngân hàng bị chiếm dụng và một lượng 

tài sản tương ứng bị niêm phong có giá trị ngày càng giảm do không được sử dụng 

vì đang chờ sự xử lý của tổ chức tín dụng để thu hồi vốn bị chiếm dụng. Trong khi 

quy định của pháp luật về xử lý nợ vay của các tổ chức tín dụng, cơ chế phối hợp 

giữa các cơ quan có liên quan còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải được hoàn thiện trong 

thời gian ngắn nhất nhằm tạo môi trường lành mạnh và an toàn cho hoạt động của 

thị trường tiền tệ. 

Hợp đồng có công chứng bảo đảm tiền vay bằng các biện pháp thế chấp, cầm 

cố tài sản không thể là căn cứ để cơ quan nhà nước cưỡng chế buộc giao tài sản để 

bán đấu giá thu hồi nợ được. Để bán đấu giá tài sản thu hồi nợ, tổ chức tín dụng 

phải thắng trong vụ kiện dân sự và phải qua đầy đủ thủ tục tố tụng dân sự. Thời gian 

để theo đuổi vụ kiện này không hề ngắn và đơn giản. Như vậy trong thời gian chờ 

xét xử và thi hành án số vốn bị chiếm dụng sẽ làm thiệt hại đến các tổ chức tín 

dụng, làm thay đổi kế hoạch kinh doanh thậm chí mất uy tín với khách hàng. Còn 

đối với tài sản thì bị niêm phong lãng phí. 

Để giải quyết vấn đề này giải pháp lâu dài là phải thay đổi rất nhiều quan điểm 

trong quản lý nhà nước và xét xử liên quan đến hoạt động của hệ thống toà án. Từ 

trước cho đến nay, chức năng cơ bản của toà án là xét xử bảo vệ pháp luật và pháp 

chế xã hội chủ nghĩa. Các vụ việc đều theo trình tự tố tụng chặt chẽ do đó mất rất 

nhiều thời gian kể cả vụ việc phức tạp hay đơn giản đều theo thủ tục tố tụng dân sự 

giống nhau. Mặt khác, toà án các cấp hiện nay vẫn đang trong tình trạng quá tải, có 
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nhiều vụ án dân sự không đảm bảo thời gian tố tụng nên thường bị kéo dài nhiều 

năm. Nếu các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của tổ chức tín dụng cũng theo quy 

trình này thì số vốn trong toàn xã hội bị chiếm dụng sẽ là con số khổng lồ. Vì vậy, 

giải pháp cơ bản khả thi đối với việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng như đã trình 

bày là toà án không cần xét xử trong những trừơng hợp này mà chỉ cần ra quyết 

định cho kê biên bán đấu giá tài sản theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng đã 

được công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo. Bởi vì, nếu xét xử cho dù thời gian 

có kéo dài một ngày hay nhiều năm thì kết quả vẫn như nhau do hợp đồng vay và 

bảo đảm tài sản được công chúng là một bằng chứng có giá trị chứng minh tại toà. 

Đồng thời, tất cả quá trình cho vay đều được thể hiện trong hồ sơ của tổ chức tín 

dụng. Tính chân lý của sự việc không có gì phải bàn cãi vì thế thiết nghĩ không cần 

phải qua một thủ tục tố tụng quá phức tạp thì toà án vẫn quyết định được. Như vậy 

thời gian giải quyết sẽ không quá 30 ngày làm việc. Trên cơ sở quyết định của toà 

án thì các cơ quan chức năng tiến hành kê biên tài sản và chuyển cho tổ chức bán 

đấu giá để tổ chức bán đấu giá theo quy định. Thủ tục áp dụng như thủ tục thi hành 

án dân sự bình thường.  

Để thực hiện giải pháp này đòi hỏi phải có sự vận hành đồng bộ của cả hệ 

thống lập pháp, hành pháp, tư pháp nên việc đề xuất để có hướng áp dụng trong 

tương lai. Hình thức giải quyết vụ án dân sự và vụ việc dân sự theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự do toà án tiến hành cần phải có sự điều chỉnh phù hợp. Về 

cơ bản chia thành hai loại việc, vụ việc phức tạp, phải thông qua mở phiên toà thì 

vẫn tiến hành các thủ tục tố tụng như hiện nay. Đối với vụ việc đơn giản, chứng cứ 

đã đầy đủ (ví dụ như đối với các giao dịch đã được công chứng, giao dịch có bảo 

đảm…) thì chỉ cần thủ tục đơn giản và thời gian nên rút ngắn nhằm tạo điều kiện 

giải quyết nhanh chóng vụ việc, bảo vệ kịp thời quyền lợi của các bên. 

3.3.1.4. Hoàn thiện vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động bán đấu giá  

Vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động bán đấu giá hiện nay vẫn chưa được 

quy định cụ thể còn nhiều vấn đề phải tiếp tục hoàn thiện. 
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Trước hết về mức phí đấu giá, các chi phí khác phục vụ bán đấu giá tài sản. 

Điều 43 Nghị định 17/2010/NĐ-CP quy định chi phí bán đấu giá tài sản như sau: 

“1. Trong trường hợp bán đấu giá tài sản thành, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác, người có tài sản bán đấu giá thanh toán cho tổ chức bán đấu giá các 

khoản phí và chi phí sau đây: 

a) Phí bán đấu giá theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; 

b) Chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá tài sản do người có tài sản bán 

đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản thỏa thuận. 

2. Trong trường hợp bán đấu giá tài sản không thành thì người có tài sản bán 

đấu giá tài sản thanh toán cho tổ chức bán đấu giá tài sản các chi phí thực tế, hợp lý 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác 

hoặc pháp luật có quy định khác. 

3. Đối với tài sản thi hành án, trong trường hợp bán đấu giá không thành thì cơ 

quan thi hành án có trách nhiệm thanh toán chi phí bán đấu giá tài sản cho tổ chức 

bán đấu giá tài sản. 

4. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, trong trường 

hợp bán đấu giá không thành thì cơ quan tài chính có trách nhiệm thanh toán chi phí 

bán đấu giá cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản 

cấp huyện theo quy định của pháp luật”. 

Các chi phí hợp lý là rất chung chung và khó đạt được thỏa thuận với khách 

hàng nên thông thường họ gộp chung vào phí đấu giá. Như vậy, tổ chức bán đấu giá 

đã mất một khoản tiền đáng ra phải được thu.  

 Trong thực tế, khi bán đấu giá tài sản có giá trị nhỏ nhưng cần thiết để thi 

hành án, qua nhiều lần thông báo bán đấu giá thì số tiền bán được tài sản chỉ ngang 

bằng với số tiền bỏ ra cho việc thông báo; từ đó, quyền lợi của người thi hành án 

không được bảo đảm, số người tham gia đấu giá hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả 

hoạt động của tổ chức bán đấu giá. Rất nhiều trường hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu 

giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh phải bù lỗ vì tài sản bán được thu không đủ cân 
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đối với các khoản chi, nhất là đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính. 

Các cuộc đấu giá không thành còn ảnh hưởng nặng nề hơn đến các tổ chức bán 

đấu giá tài sản. Có nhiều sự kiện dẫn đến một cuộc đấu giá không thành nhưng cơ 

bản là cuộc đấu giá bị huỷ thì các khoản chi của tổ chức đấu giá xem như thiệt hại 

không thu hồi được. Nếu thu hồi phải qua thủ tục khởi kiện và lại theo thủ tục tố 

tụng dân sự mất nhiều thời gian và công sức. 

Đối với Điều 49 Nghị định 17/2010/NĐ-CP liên quan đến trả tài sản khi bán 

đấu giá tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung qu  Nhà 

nước nhưng không thành sẽ do cơ quan nào gánh chịu cần phải quy định cụ thể 

trong các văn bản của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Trường hợp đấu giá không 

thành thì người có tài sản đấu giá phải thanh toán cho Trung tâm các chi phí hợp lý 

nhưng người có tài sản bán đấu giá trong trường hợp trên là cơ quan có thẩm quyền 

ra quyết định tịch thu lại không có khoản ngân sách dành riêng để trả. Bên cạnh đó, 

cơ chế trả lại tài sản trong trường hợp trên cũng không được quy định nên Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải gánh chịu phần chi phí này. 

Các phương án giải quyết đề xuất như sau: 

- Phương án một: nếu đấu giá không thành thì tài sản sẽ được xử lý theo hình 

thức thanh lý tài sản. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản sẽ bán theo hướng thành 

lập Hội đồng thanh lý tài sản bao gồm các thành viên là đại diện Trung tâm bán đấu 

giá, đại diện cơ quan ra quyết định tịch thu tài sản. Số tiền thu được từ việc thanh lý 

tài sản sẽ nộp vào tài khoản cơ quan tài chính cùng cấp sau khi đã trừ chi phí hợp lý 

cho việc xử lý tài sản. Toàn bộ quy trình thông báo bán thanh lý tài sản, thời gian 

bán thanh lý tài sản… cần phải được công khai và đăng báo trên phương tiện thông 

tin đại chúng như tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản thông thường. 

- Phương án hai: áp dụng hình thức đấu giá theo hướng giảm dần giá cho đến 

khi có người mua tài sản. Đối với tài sản thanh lý, tài sản bị tịch thu sung công thì 

việc xử lý là hết sức cần thiết nhằm nhanh chóng xử lý tài sản, không để tồn kho 

kéo dài. Mục đích xử lý các loại tài sản này nhằm thanh toán được tài sản và bán 
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được giá. Nếu tổ chức đấu giá như đối với tài sản thông thường nhưng không có 

người mua thì tổ chức đấu giá theo cách trên. Cách bán tài sản đấu giá theo hướng 

giảm dần giá có quy trình như sau: 

- Tài sản được bán đấu giá có một mức giá khởi điểm phù hợp. 

- Đấu giá viên sẽ công khai mức giá và đề nghị khách hàng mua tài sản. 

- Nếu không có người mua tài sản thì đấu giá viên sẽ hạ giá bán tài sản cho đến 

khi có người đăng ký mua tài sản (mỗi lần hạ giá là 5% so với giá khởi điểm lần 

trước mà bán không được). 

- Trong trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua tài sản ở một mức giá 

thì đấu giá viên sẽ tổ chức rút thăm để tìm ra người mua tài sản.  

Đề xuất sửa Điều 49, Nghị định 17/2010/NĐ-CP như sau: “Trong trường hợp 

tổ chức bán đấu giá tài sản đến ba lần nhưng đều không thành thì tài sản sẽ được 

bán đấu giá theo hướng giảm dần”. Quy tắc đấu giá chung như đã trình bày ở trên. 

3.3.1.5. Hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động bán 

đấu giá tài sản 

Nội dung pháp luật cần hoàn thiện là phải phân định rõ trách nhiệm cụ thể của 

các cơ quan như cơ quan có thẩm quyền tịch thu tài sản vi phạm hành chính, cơ 

quan tài chính, cơ quan thuế và tổ chức bán đấu giá tài sản trong cả quá trình và 

từng khâu khi bán đấu giá tài sản là tang vật bị tịch thu: Cơ quan có thẩm quyền ra 

quyết định tịch thu phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản, ký Hợp đồng 

bán đấu gái tài sản và bảo quản tài sản cho đến khi bàn giao cho tổ chức bán đấu giá 

tài sản quản lý. Cơ quan thuế có trách nhiệm dán tem các mặt hàng phải dán tem 

theo quy định của pháp luật. Tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp chịu trách 

nhiệm bảo quản tài sản kể từ khi ký nhận và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản theo 

quy định. Sau khi bán đấu giá tài sản,  tổ chức bán đấu giá tài sản phải có trách 

nhiệm chuyển số tiền thu được từ việc bán đấu giá tài sản vào tài khoản của cơ quan 

có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sau khi trừ các chi phí phù hợp với thực tế 

phát sinh, thanh lý hợp đồng bán đấu giá tài sản với cơ quan đã ủy quyền. 
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Ủy ban nhân dân thành phố sẽ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo xử lý những vấn đề 

phát sinh trong hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trên và quyết định xử lý kỷ 

luật theo thẩm quyền những cá nhân, tổ chức gây cản trở hoặc cố tình chậm trễ 

trong công tác xử lý tang vật phương tiện bị tịch thu sung qu  Nhà nước. 

Trong hoạt động bán đấu giá của nền kinh tế thị trường, chắc chắn sẽ xảy ra 

những tranh chấp giữa các bên tham gia vào quan hệ bán đấu giá tài sản. Nếu có sự 

tranh chấp xảy ra thì hiện nay mọi người đều thừa nhận đây là một tranh chấp về 

dân sự. Đối với hoạt động của các doanh nghiệp bán đấu giá thì sẽ giải quyết theo 

quy định của Pháp luật tố tụng dân sự nhưng nếu tranh chấp xảy ra giữa cơ quan thi 

hành án, người có tài sản phải thi hành án và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản 

trong việc định giá tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản thì chưa có quy định cụ thể. 

Nếu những tranh chấp này cũng được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự thông 

thường thì cũng sẽ mất nhiều thời gian. Người có tài sản bị kê biên bán đấu giá để 

thi hành án sẽ khởi kiện vụ án dân sự ở giai đoạn định giá hoặc chuẩn bị mang ra 

đấu giá. Như vậy, thời gian để bán đấu giá tài sản sẽ bị kéo dài, người được thi hành 

án sẽ bị thiệt hại, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản chịu lỗ các khoản chi phí 

này hoặc phải chờ cho đến khi toà án xét xử xong và bản án có hiệu lực pháp luật. 

Trong khi đó người có tài sản thi hành án lợi được hưởng lợi từ việc kéo dài thời 

gian này. Nhưng nếu không thụ lý giải quyết những vụ kiện này bằng thủ tục tố 

tụng dân sự thì người có tài sản bị kê biên để thi hành án không được bảo vệ khi lợi 

ích của mình bị xâm phạm. Thực tế này đòi hỏi phải có một tổ chức và một cơ chế 

giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản vừa đảm bảo yêu cầu chính 

xác, vừa phải hết sức nhanh chóng để bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên, không 

để tình trạng tài sản được đem bán đấu giá bị kéo dài, tốn kém thời gian và công sức 

của các bên. 

Vì vậy, các cơ quan chức năng như Cục Thi hành án, Sở Tư pháp một số cơ 

quan có liên quan cần có quy chế phối hợp để xử lý các tranh chấp này một cách 

nhanh chóng bằng cách thành lập một Hội đồng hoạt động như là Trọng tài để giải 

quyết các tranh chấp. Tuy nhiên, để quyết định giải quyết có hiệu lực thì cần phải có 
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quy định cụ thể của văn bản pháp luật trong trường hợp này. Khi Hội Đấu giá viên 

toàn quốc được thành lập thì Hội đồng sẽ đảm nhận giải quyết các tranh chấp liên 

quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản. Với chức năng giải quyết tranh chấp này, 

Hội đồng vừa đảm bảo yêu cầu sự việc được nhanh chóng vừa giảm sức ép đối với 

toà án và cơ quan hành chính nhà nước. 

3.3.2.  ác giải pháp n ng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản t  thực ti n thành ph      h   inh 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan có 

liên quan tiến hành rà soát lại hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt 

động bán đấu giá trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó tham mưu cho Ủy ban ban 

hành những quy định hướng dẫn về công tác bán đấu giá trên địa bàn theo thẩm 

quyền được giao, tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình doanh nghiệp có điều kiện 

tham gia cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động bán đấu giá tài sản. 

Thứ hai, do yêu cầu tập trung việc bán đấu giá tài sản của nhà nước về Trung 

tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh nên Sở Tư pháp thành phố 

cần sớm xây dựng đề án phát triển Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản ngang tầm 

với nhiệm vụ mới. Để đủ năng lực tổ chức đấu giá các loại tài sản theo yêu cầu thực 

tế ngày càng cao thì cần phải hoàn thiện Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản về 

những vấn đề chủ yếu sau: 

- Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động bán 

đấu giá tài sản và xây dựng hệ thống kho bãi để bảo quản hàng hoá nhằm giảm các 

chi phí phát sinh trong quá trình xử lý tài sản. Khẩn trương hoàn thành chương trình 

quản lý hồ sơ ủy quyền bán đấu giá tài sản trên máy tính và quản lý hồ sơ qua mạng 

nội bộ của Trung tâm. Đầu tư hệ thống ghi âm, ghi hình cố định tại các phòng bán 

đấu giá để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra của lãnh đạo và sử dụng để làm 

tư liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng rút kinh nghiệm cần thiết sau này. Hệ thống 

kho bãi cũng cần thiết phải được xây dựng để bảo quản tài sản khi được chuyển 

giao. Trung tâm trực tiếp quản lý tài sản được bán sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn 

cho khách hàng có nhu cầu xem tài sản khi tham gia đấu giá. Khi khách hàng trúng 
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đấu giá thì việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng được tiến hành một 

cách dễ dàng thuận lợi. Các chi phí phát sinh, những rủi ro trong quá trình bảo quản 

tài sản sẽ giảm bớt khi Trung tâm có đủ điều kiện quản lý tài sản. 

- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo đội ngũ Đấu giá viên chuyên nghiệp của 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản. Do trong thời gian tới, số lượng và tính chất 

của các loại hàng hoá hết sức phong phú nên cần phải có một lực lượng phụ trách 

chuyên sâu về từng nhóm hàng hoá đặc thù nhằm bảo đảm hiệu quả cao khi bán tài 

sản. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm phải không ngừng bảo vệ và nâng cao uy 

tín đối với khách hàng bên cạnh việc chú trọng hoàn thành chức năng bán đấu giá 

các loại tài sản mà pháp luật quy định. Lãnh đạo Trung tâm phải chú trọng công tác 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp 

luật trong đội ngũ Đấu giá viên. Trong công tác cán bộ cần phải được tiến hành một 

cách phù hợp sử dụng người có tài và phải có đức. Thường xuyên tiến hành kiểm 

tra, giám sát cấp dưới trong hoạt động, tổ chức “kiểm tra chéo” nhằm phát hiện 

những sai sót về nghiệp vụ để kịp thời chấn chính trước khi tổ chức bán đấu giá . 

Thứ ba, đối với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nói chung trên địa bàn 

thành phố cần phải tăng cường quảng bá hoạt động kinh doanh bán đấu giá tài sản 

của mình để các cá nhân, tổ chức có yêu cầu có thể liên hệ ký hợp đồng bán đấu giá 

tài sản. Các tổ chức này phải định hướng cho mình rằng chức năng kinh doanh bán 

đấu giá tài sản là phương hướng chủ đạo và lâu dài, cần phải có kế hoạch dài hạn. 

Khi Việt Nam gia nhập WTO thì loại hình kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản 

cũng phải cạnh tranh với các doanh nghiệp bán đấu giá danh tiếng của nước ngoài 

có bề dày phát triển và kinh nghiệm như Anh, M , Hà Lan…. Chính vì vậy các tổ 

chức bán đấu giá tài sản Việt Nam, kể cả Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải 

có lộ trình hội nhập, cạnh tranh hiệu quả nếu không muốn bị thất bại ngay trên sân 

nhà. Điều cấp bách trong thời gian tới là phải xây dựng thương hiệu cho chính tổ 

chức mình trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. 

Thứ tư, việc công khai quy trình bán đấu giá tài sản là cần thiết vì không phải 

tất cả mọi người đều nắm rõ những quy định về bán đấu giá tài sản nhất là những 
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người lần đầu tham gia đấu giá mua tài sản. Họ không phải là những người tham gia 

mua tài sản thông qua đấu giá một cách chuyên nghiệp mà chỉ mua khi có nhu cầu 

sử dụng vì thế công khai sẽ giúp đối tượng này ý thức được quyền và nghĩa vụ khi 

tham gia đấu giá để có cách ứng xử thích hợp. Việc thực hiện công khai không chỉ 

trong các buổi đấu giá với các loại tài sản cụ thể mà việc công khai cần phải thường 

xuyên tại trụ sở đơn vị hoặc thông qua trang Web của đơn vị và qua các hình thức 

phổ biến khác. 

Đối với từng loại tài sản và từng cuộc bán đấu giá cụ thể cũng nên ban hành 

quy chế riêng cho cuộc đấu giá đó và công khai tại trụ sở hoặc nơi cần thiết để 

những người có liên quan dễ dàng tiếp cận. Từ đó sẽ hạn chế những rủi ro không 

đáng có phát sinh trong cuộc đấu giá. Từ bước đầu là tiến hành theo cách truyền 

thống tức là thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, dán trực tiếp…sẽ 

tiến tới việc thông báo và công khai quy trình, thủ tục chung của việc bán đấu giá 

tài sản qua mạng internet. 

Thứ năm, về cơ bản, việc tổ chức bán đấu giá vẫn theo cách truyền thống là 

đấu giá trực tiếp, những người tham gia bốc thăm chỗ ngồi, thứ tự trả giá…Bước 

phát triển tiếp theo là đấu giá qua mạng Internet và có thể tiến hành song song hai 

hình thức cùng lúc là qua mạng Internet và trực tiếp tại nơi tổ chức. Như vậy cơ hội 

tham gia đấu giá và trả giá sẽ tăng lên rất nhiều, những người không trực tiếp đến 

thì có thể đấu giá thông qua mạng thông tin điện tử. Nhà nước phải xây dựng một 

khung pháp lý bảo đảm và đồng bộ tương thích với loại hình đấu giá hiện đại này ở 

nước ta để tạo sân chơi lành mạnh cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài 

sản đấu giá. 

Quy trình tiếp nhận và ký hợp đồng bán đấu giá nên đơn giản hoá, tránh việc 

người có nhu cầu bán đấu giá tài sản phải đi lại nhiều lần gây phiền hà và mất thời 

gian không cần thiết. Người mua tài sản khi có nhu cầu mua tài sản thông qua đấu 

giá cũng phải được tạo điều kiện để dễ dàng tiếp cận những thông tin liên quan đến 

tài sản, được hướng dẫn những thủ tục cần thiết. Người của tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp được phân công tiếp khách hàng cần phải thông hiểu các thủ tục đặc 
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thù của từng loại tài sản như tài sản thi hành án, tài sản bị tịch thu, tài sản do yêu 

cầu của cá nhân, tổ chức được mang đấu giá… nhằm hướng dẫn một cách chính xác 

khi khách hàng có nhu cầu. 

Trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản có hai loại khách hàng 

là người có tài sản bán đấu giá và người tham gia đấu giá tài sản. Vì vậy, đảm bảo 

phương châm phục vụ “khách hàng là thuợng đế” hết sức cần thiết và cần phải được 

quán triệt thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức bán đấu giá chuyên 

nghiệp. Thực hiện tốt nguyên tắc này thì bản thân tổ chức bán đấu giá cũng thu 

được lợi và nhà nước cũng dễ dàng hơn trong công tác quản lý. 

Thứ sáu, công tác quản lý đối với hoạt động bán đấu giá tài sản vẫn còn lỏng 

lẻo chưa có một cơ quan chức năng đủ điều kiện để quản lý thống nhất hoạt động 

bán đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Trung tâm dịch vụ 

bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoạt động cạnh tranh với các Doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, Ủy 

ban nhân dân thành phố cần phải sớm ban hành cơ chế phối hợp kiểm tra hoạt động 

bán đấu giá tài sản của các Doanh nghiệp một cách cụ thể so với những quy định 

chung của Nghị định 17/2010/NĐ-CP, để Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có 

liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt 

động này. 

Đồng thời với việc ban hành quy định về cơ chế phối hợp kiểm tra, Ủy ban 

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần sớm ban hành Quy chế phối hợp trong định 

giá và bán đấu giá tài sản để phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tránh tình 

trạng “lấn sân” chồng chéo hoạt động như trước đây; ban hành Quy chế tạm thời về 

việc quản lý đối với việc tổ chức các hoạt động bán đấu giá thông qua các chương 

trình biểu diễn văn nghệ, các buổi bán đấu giá vật lưu niệm…nhằm tránh tình trạng 

“vô chính phủ” trong các hoạt động này như đã tồn tại thời gian qua. 

Ủy ban cũng cần giao cho Sở Tư pháp tổ chức rà soát và đề xuất bãi bỏ các 

văn bản quy phạm, văn bản dưới luật có nội dung trái với quy định tại Nghị định 
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17/2010/NĐ-CP của Chính phủ để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng trình 

tự, thủ tục bán đấu giá trên địa bàn thành phố. 

Thứ bảy, cần nâng mức xử phạt vi phạm hành chính vì mức phạt vi phạm hành 

chính cao nhất đối với hoạt động bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật hiện 

nay còn thấp so với giá trị tài sản, chưa đủ tính răn đe đối với các đối tượng vi 

phạm. Do vậy, nhiều đối tượng đã có dấu hiệu lợi dụng hoạt động bán đấu giá tài 

sản là tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung qu  Nhà nước nhằm hợp pháp 

hóa các tài sản buôn lậu hoặc không rõ nguồn gốc gây khó khăn trong công tác quản 

lý nhà nước. 

Thứ tám, cơ quan có thẩm quyền cần sớm ban hành các quy định tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện dịch vụ làm thủ tục 

chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản, kết hợp với việc quản lý nghiêm 

ngặt hoạt động này. 

Hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản là một 

trong những khâu khó khăn nhất và cũng là khâu thể hiện uy tín thương hiệu của tổ 

chức bán đấu giá tài sản. Vì tài sản dù có mua được nhưng không thể hoàn thành 

thủ tục đối với chủ sở hữu thì các kết quả của quá trình bán đấu giá xem như không 

có ý nghĩa. 

Quy định nên cụ thể hoá một bước trách nhiệm của các cơ quan có liên quan 

khi giải quyết hồ sơ đối với các loại tài sản được xác lập quyền sở hữu thông qua 

hoạt động bán đấu giá. Xử lý nghiêm khắc những trường hợp cố tình kéo dài ảnh 

hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người mua tài sản qua đấu giá. Vì thực chất của 

vấn đề là ở chỗ, khi tài sản được thông báo bán đấu giá công khai nghĩa là tổ chức 

bán đấu giá chuyên nghiệp đã thẩm tra đầy đủ và chịu trách nhiệm đối với việc bảo 

đảm tài sản đủ thủ tục pháp lý để đưa ra bán đấu giá. Nếu việc đấu giá không bị cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền hủy hoặc bị khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động 

bán đấu giá và tài sản được đem bán thì không có lý do gì cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản từ chối hoặc kéo dài. 

Nếu cơ chế này rõ ràng và sự phối hợp thông suốt, mạch lạc giữa các cơ quan nhà 
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nước trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia đấu giá thì hoạt động bán 

đấu giá tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi sắc và đóng góp nhiều hơn nữa 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

K          ƣơ   3 

Vấn đề quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay đã được thể hiện rất rõ trong chỉ đạo 

của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng rất mạnh mẽ và kiên quyết. Trước hết có thể 

thấy đó là những quan điểm chỉ đạo hết sức đúng đắn phù hợp với nguyện vọng của 

nhân dân, đặc biệt là các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; không chỉ tạo sự công 

bằng, bình đẳng trong kinh doanh mà còn phù hợp với xu hướng phát triển của đất 

nước trong hội nhập kinh tế quốc tế. Các quan điểm đó nếu được nhận thức đúng và 

đầy đủ sẽ giúp cho các nhà khoa học, các nhà quản lý lựa chọn đưa ra được một hệ 

thống những giải pháp đồng bộ , chặt chẽ, có tính liên hoàn để giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc đang làm cản trở việc thực hiện xã hội hóa hoạt động bán đấu giá 

tài sản cũng như phá vỡ tính thống nhất trong việc hoàn thiện pháp luật về bán đấu 

giá tài sản. Quá trình quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá cần phải kịp thời 

phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn và tìm cách phối hợp tháo gỡ 

hoặc đề xuất để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý. Hoạt động bán đấu giá tài 

sản cần phải có sự quản lý nhà nước thống nhất để tránh tình trạng có quá nhiều tổ 

chức được quyền hoạt động bán đấu giá tài sản nhưng không có một cơ quan cụ thể 

đủ thẩm quyền để giúp Ủy ban nhân dân quản lý trong lĩnh vực này. Xã hội hoá 

hoạt động bán đấu giá tài sản phải quán triệt nguyên tắc tạo điều kiện bình đẳng về 

mặt pháp lý để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau cạnh tranh 

bình đẳng. Không hình thành mới các tổ chức bán đấu giá là một đơn vị của cơ 

quan nhà nước tạo nên sự bất bình đẳng trong cạnh tranh hoặc “Nhà nước lại cạnh 

tranh với nhà nước”. 
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KẾT LUẬN 

Có thể nhìn một cách tổng quát bán đấu giá tài sản tuy là một hoạt động còn 

khá mới ở nước ta nhưng đã góp phần rất lớn vào sự lưu thông hàng hoá, sự lành 

mạnh của thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích của các bên trong các tranh chấp dân 

sự cũng như đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và các tổ chức bán đấu giá 

chuyên nghiệp. Kết quả nghiên cứu đề tài là cơ sở cho tác giả rút ra một số kết luận 

như sau: 

Thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn, là trung tâm kinh tế - chính trị 

lớn của cả nước nên trong hoạt động bán đấu giá và quản lý nhà nước đối với lĩnh 

vực này đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định do tính chất phong phú, đa 

dạng và phức tạp của các quan hệ thị trường. Cần phải tiếp tục phát huy những nhân 

tố thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển đúng hướng của hoạt động bán đấu 

giá tài sản dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng những quyết tâm 

của Nhà nước thực hiện đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, 

hành pháp, tư pháp…Đi kèm với quá trình đó là công tác quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực bán đấu giá tài sản phải luôn theo kịp với sự phát triển, không những thế 

phải đi trước một bước để tạo đà, định hướng cho sự phát triển.  

Trong thực tiễn từ đổi mới đến nay, với việc phân chia quá trình hình thành và 

thực trạng bán đấu giá tài sản căn cứ vào các Nghị định số 86/CP và Nghị định số 

05/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản cũng chỉ là có tính 

chất tương đối do từ trước đến nay vì những điều kiện hoàn cảnh kinh tế nhất định, 

chúng ta chưa thực sự chú ý nhiều đến quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tuy 

nhiên, từ sau khi ban hành Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 2 tháng giêng năm 2002 

của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian 

tới và các Nghị quyết 48-NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW, Nghị quyết lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X và nhất là sau khi ban hành Pháp 

lệnh thi hành án năm 2004 để phát huy dân chủ XHCN các Nghị quyết trên có nêu: 

phải chuẩn bị các điều kiện về cán bộ, cơ sở vật chất để chuyển giao tổ chức và 

công tác thi hành án cho Bộ Tư pháp, xây dựng Bộ luật thi hành án. Do đó, hoạt 
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động bán đấu giá tài sản với tư cách là một hoạt động bổ trợ tư pháp có thể. Luận 

văn xác định những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước để hoàn thiện 

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản. 

Thứ hai, bộ máy quản lý nhà nước và tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp phải 

được tổ chức sắp xếp lại theo hướng trong khoảng thời gian và điều kiện thích hợp, 

tách Trung tâm thành Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực 

bán đấu giá chuyên nghiệp có thể tổ chức các cuộc đấu giá không chỉ đối với tài sản 

trên lãnh thổ Việt Nam mà có thể vươn đến tầm khu vực hoặc quốc tế. Đối với loại 

hình doanh nghiệp khác kinh doanh trên lĩnh vực này thì nhà nước xây dựng khung 

pháp luật chặt chẽ tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn, thuận tiện cho 

hoạt động bán đấu giá tài sản. Khi đó chính sách của Nhà nước về xã hội hoá hoạt 

động bán đấu giá mới trở thành hiện thực. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội 

hoá hoạt động bán đấu giá tài sản thông qua các biện pháp khuyến khích việc thành 

lập doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện bán đấu giá cạnh tranh với Doanh 

nghiệp bán đấu giá của Nhà nước vừa được chuyển từ Trung tâm dịch vụ bán đấu 

giá tài sản và Doanh nghiệp (Trung tâm) này khi có điều kiện thích hợp cũng 

chuyển thành Công ty Cổ phần bán đấu giá. Vấn đề đặc biệt cần lưu tâm là những lỗ 

hổng về mặt pháp lý của những quy định về đấu giá tài sản. Những lỗ hổng về mặt 

pháp lý cần phải được quan tâm, nghiên cứu và khắc phục một cách kịp thời để 

tránh cho hoạt động bán đấu giá làm biến dạng mối quan hệ của thị trường. Do mua 

bán tài sản trong đấu giá cũng là một quan hệ dân sự nên trong các quy định của cơ 

quan có thẩm quyền phải lưu ý đến vấn đề tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận và tự chịu 

trách nhiệm của các bên tham gia trong quan hệ mua bán tài sản. Quy định cấm là 

cần thiết nhưng quan trọng hơn là quy định để tạo cho các bên một sự lựa chọn hợp 

lý trong khuôn khổ pháp luật nhưng không làm giảm sút hiệu quả quản lý nhà nước. 

Để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá thì các giải pháp 

khắc phục hạn chế của quản lý nhà nước về bán đấu giá và pháp luật về bán đấu giá 

thời gian qua cần được thực hiện một cách toàn diện và có sự chỉ đạo thống nhất 

của Đảng và Nhà nước.  
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Thứ ba, để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực bán đấu giá thì các 

giải pháp khắc phục hạn chế của quản lý nhà nước về bán đấu giá và pháp luật về 

bán đấu giá thời gian qua cần được thực hiện một cách toàn diện và có sự chỉ đạo 

thống nhất của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh việc lựa chọn các giải pháp hoàn thiện 

cần chú ý việc thực hiện phải đồng bộ, không chủ quan duy ý chí, áp đặt theo hành 

chính mệnh lệnh, một mô hình áp dụng chung cho cả nước mà phải tôn trọng, phát 

huy tính sáng tạo của ngành, địa phương. Muốn có được giải pháp tốt, hiệu quả thì 

phải luôn tiến hành sơ kết, tổng kết. Công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho 

nhân dân mà trước hết là cho cán bộ, đảng viên về pháp luật và chủ trương xã hội 

hoá hoạt động bán đấu giá tài sản không được xem nhẹ mà phải tiến hành thường 

xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Việc tuyên truyền, huy động mọi tầng lớp nhân 

dân tham gia vào quá trình xã hội hoá hoạt động đấu giá đi kèm với việc tạo một cơ 

chế thông thoáng và an toàn để mọi chủ thể tham gia quan hệ đấu giá tài sản được 

bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Có như thế mới nâng cao được 

hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá thời gian tới. 
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