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Số: 2834 /STP-HCTP&BTTP 

V/v gắn biển tên của Công ty 

đấu giá hợp danh tài sản Đông 

Đô - Chi nhánh Lạng Sơn 

                  

Lạng Sơn, ngày 05  tháng 8 năm 2020 

Kính gửi: Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô  

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 

09/12/2019 về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá 

tài sản; Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 15/5/2020 về việc thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản (thay đổi lần 1), 

theo đó đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp danh tài sản 

Đông Đô - Chi nhánh Lạng Sơn, địa chỉ trụ sở Chi nhánh hiện nay: Số 74 - Lô 

N2, khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 Qua quản lý, theo dõi trên thực tế cho thấy biển hiệu của Công ty đấu giá 

hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Lạng Sơn gắn tại trụ sở tại Số 74 - Lô 

N2, khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn là “Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô”.  

 Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 41 Luật Doanh nghiệp năm 

2014 quy định:  

“2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp 

kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” 

đối với văn phòng đại diện. 

  3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được 

viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh 

doanh…”. 

Đối chiếu quy định trên, việc gắn biển tên tại trụ sở Chi nhánh Công ty 

đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô là không đúng quy định của Luật Doanh 

nghiệp và không đúng với Giấy đăng ký hoạt động đã được Sở Tư pháp cấp, gây 

nhầm lẫn cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch công tác.  

Sở Tư pháp yêu cầu Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô thực hiện 

gắn lại biển tên đúng quy định, cụ thể là: “Công ty đấu giá hợp danh tài sản 

Đông Đô - Chi nhánh Lạng Sơn”  và các nội dung khác theo quy định của pháp 

luật về biển hiệu Chi nhánh doanh nghiệp; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư 

pháp trước ngày 15/8/2020./. 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                 (thực hiện) 

- Công ty ĐGHDTS Đông Đô - CN LS; 

- Các Sở: KH và ĐT; TN&MT; Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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