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        SỞ TƯ PHÁP            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /TB-STP      Tây Ninh, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc xóa tên khỏi Danh sách đấu giá viên  

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận được Công 

văn số 178/ĐGSH ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Công ty đấu giá hợp danh Song 

Hà về việc chấm dứt hợp đồng lao động; theo Công văn số 178/ĐGSH, Công ty đấu 

giá hợp danh Song Hà thông báo chấm dứt hợp đồng lao động đối với Đấu giá viên 

Đinh Thái Hoàng; sinh ngày: 14/9/1974; thường trú tại: 196, đường Trần Văn Trà, 

khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Chứng chỉ hành nghề đấu 

giá số 964/TP/ĐG-CCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 18/7/2014; Thẻ đấu 

giá viên số 12/ĐGV do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp ngày 23/4/2019. 

Đấu giá viên Đinh Thái Hoàng không còn hành nghề đấu giá tài sản tại Công 

ty đấu giá hợp danh Song Hà và cũng không hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài 

sản khác hoạt động trên địa bàn tỉnh do Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh cấp giấy đăng ký 

hoạt động. Vì vậy, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh xóa tên đấu giá viên Đinh Thái Hoàng 

khỏi Danh sách đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thẻ đấu giá viên của ông 

Đinh Thái Hoàng 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 thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Công ty đấu giá hợp danh Song Hà;      

- Cục Bổ trợ tư pháp; 

- Ông Đinh Thái Hoàng; 

- VP Sở (đăng Trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, HC&BTTP.                                                                                    
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