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THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho 

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc 

 

Ngày 11 tháng 02 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

Quyết định số 89/QĐ-STP về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản (thay đổi lần 2) và cấp Giấy thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 03/TP-ĐKHĐ cho Công 

ty đấu giá hợp danh Đông Bắc, 

Cụ thể các nội dung thay đổi đăng ký hoạt động như sau: 

1. Thay đổi thành viên hợp danh 

- Bổ sung thành viên hợp danh: 

Họ và tên: Chu Linh Trang, sinh ngày 05/08/1993; 

Căn cước công dân số: 020193001488 cấp ngày 25/4/2021 tại Cục Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 
 

- Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh: 

 Họ và tên:  Bùi Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 01/08/1980;  

Chứng minh nhân dân số: 082323535 cấp ngày 06/10/2014 tại Công an 

tỉnh Lạng Sơn. 

  2. Các nội dung khác đã đăng ký hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh 

Đông Bắc theo Giấy đăng ký hoạt động số 01/TP-ĐKHĐ ngày 13/02/2018, cấp 

lại ngày 30/11/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn không thay đổi. 

           Căn cứ Điều 27 Luật đấu giá tài sản, Sở Tư pháp thông báo để quý cơ quan 

biết, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc hoạt động 

hành nghề; đồng thời theo dõi việc chấp hành pháp luật của Công ty theo quy định 

của pháp luật./. 

 

Nơi nhận:  
- Công an tỉnh Lạng Sơn;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn; 
- Chi cục Thống kê thành phố Lạng Sơn; 
- UBND phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VP, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Quang Hưng  
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