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

         SỞ TƯ PHÁP                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:           /STP-BTTP           Tây Ninh, ngày 10  tháng 7  năm 2019  

  V/v tham gia hội thảo và tập huấn  

   bồi dưỡng chuyên sâu về trình tự,  

         thủ tục đấu giá tài sản 

   

Kính gửi: Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

    

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh có nhận Giấy mời số 

274/GM-BTTP ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Cục Bổ trợ tư pháp mời tham gia Hội 

thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật đấu giá và Lớp tập 

huần bồi dưỡng chuyên sâu về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản cho đội ngũ đấu giá viên. 

Thời gian: ngày 19/7/2019 (thứ sáu) 

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sen Việt Phú Quốc Resort, thị trấn Dương 

Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi 

hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh thông báo đến 

các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cử đấu giá viên, nhân viên của 

tổ chức mình tham gia Hội thảo và lớp tập huấn chuyên sâu về trình tự, thủ tục đấu giá 

tài sản tiến hành lập danh sách đăng ký tham dự gửi về Phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư 

pháp theo địa chỉ email trangntt@tayninh.gov.vn hoặc số điện thoại 0276.3813634 

chậm nhất ngày 12/7/2019 để Sở Tư pháp kịp thời đăng ký với Bộ Tư pháp. Nếu đến 

hết ngày 12/7/2019 Sở Tư pháp không nhận được văn bản, điện thoại đăng ký thì xem 

như các Tổ chức đấu giá tài sản không tham gia lớp tập huấn. 

Ghi chú: Đại biểu tự túc kinh phí đi lại, ăn, ở trong thời gian tổ chức Hội thảo 

và Lớp tuận huấn. 

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết./. 

 

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- VP (đăng Trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, BTTP. 
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