
UBND TỈNH TÂY NINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TƯ PHÁP            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /TB-STP      Tây Ninh, ngày 04 tháng 4 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

xóa tên khỏi Danh sách đấu giá viên  

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 

 

Thực hiện việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và do nhu cầu công tác của Ngành, Sở 

Tư pháp đã điều động bà Nguyễn Thụy Như, sinh ngày: 23/7/1980 là Đấu giá viên 

của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh đảm nhận vị trí công tác khác. 

Bà Nguyễn Thụy Như được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ hành nghề 

đấu giá Số 1189/TP/ĐG-CCHN ngày 25/8/2015 tại Quyết định số 1551/QĐ-BTP 

ngày 25/8/2015. Bà Như được Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh cấp 

Thẻ đấu giá viên để hành nghề; đồng thời Sở Tư pháp đã cấp Thẻ đấu giá viên theo 

quy định của Luật đấu giá tài sản (số 05/ĐGV ngày 19/4/2018) và hành nghề đấu giá 

tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh từ ngày 09/9/2015 đến ngày 

28/02/2019; 

Kể từ ngày 01/3/2019 bà Nguyễn Thụy Như không còn hành nghề đấu giá tại 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh. Do đó Thẻ đấu giá viên của bà 

Nguyễn Thụy Như không còn giá trị sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị 

định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. Sở Tư pháp đã tiến hành xóa tên bà 

Nguyễn Thụy Như khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Trung tâm DVĐGTS tỉnh Tây Ninh;    PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Cục Bổ trợ tư pháp; 

- Cục Công tác phía Nam; 

- PGĐPT Sở; 

- Bà Nguyễn Thụy Như; 

- VP Sở (đăng Trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, BTTP.                                                                                    
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