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Lạng Sơn, ngày  13 tháng  5 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ghi tên người tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu giá 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;  

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ 

Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở 

đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá 

và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 01 năm 2018 về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 

26/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Trên cơ sở Thông báo nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản ngày 

06/5/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ghi tên người tập sự vào Danh sách người tập sự hành nghề đấu 

giá đối với ông: Dương Văn Điền; sinh ngày 22/3/1974; CMND số 080922239, 

ngày cấp: 02/3/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn; Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá số 07/2019/ĐG do Học viện Tư pháp - Bộ Tư 

pháp cấp ngày 15/02/2019; tập sự hành nghề đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá 

tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 06 tháng, kể từ ngày 07/5/2020. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải lên 

Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ 

trợ tư pháp, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, đấu giá viên Ngô Thị 

Thanh Nga (người hướng dẫn tập sự) và ông Dương Văn Điền chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục BTTP, Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Vũ Quang Hưng  
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