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SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:  2769  /STP-HCTP&BTTP 

V/v rà soát đội ngũ đấu giá viên 

đang hành nghề 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 7  năm 2020 

 

Kính gửi: Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện Công văn số 657/BTTP-ĐGTS ngày 06/7/2020 của Cục Bổ trợ 

tư pháp về việc rà soát đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề. Sở Tư pháp tỉnh 

Lạng Sơn báo cáo như sau: 

1. Về đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh 

Trên cơ sở kết quả rà soát Đấu giá viên được Sở Tư pháp cấp thẻ, tỉnh Lạng 

Sơn hiện có 05 Đấu giá viên đã được cấp thẻ và đang hành nghề tại 03 tổ chức 

hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh (có danh sách kèm theo). 

2. Đối với tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tổng số 03 tổ chức hành nghề đấu 

giá và 01 chi nhánh của tổ chức hành nghề đấu giá. So với Danh sách tổ chức 

đấu giá tài sản được Bộ Tư pháp công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại 

Thông báo số 806/TB-BTP ngày 10/3/2020 có thay đổi, cụ thể:  

- Thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật của Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn. 

- Có thêm 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được thành lập ngày 

10/6/2020 (Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng). 

(có danh sách kèm theo) 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư 

pháp và cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở./. 
 

Nơi nhận:                                        

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu VT, HCTP&BTTP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng 
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