
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 06 tháng 9 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung đăng ký hoạt động của  

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam 

 

Ngày 06 tháng 9 năm 2018, Sở Tư pháp Tây Ninh có đăng ký hoạt động đối với 

doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi 

hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo Điều 

7 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 cho Công ty đấu giá hợp danh 

Thanh Lam được chuyển đổi từ Công ty TNHH đấu giá Thành Được do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV với mã 

số doanh nghiệp: 3901173532, Sở Tư pháp thông báo nội dung đăng ký hoạt động cụ 

thể như sau: 

1. Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

THANH LAM 

  Tên giao dịch (nếu có): THANH LAM AUCTION COMPANY NASAL 

JOINT 

Địa chỉ trụ sở: Số 106A, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

Điện thoại: 0984903782 - 0918129445 

Số giấy đăng ký hoạt động: 02/TP-ĐKHĐ,  

Ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động: 06/9/2018               

Nơi đăng ký hoạt động: Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh 

 2. Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty 

đấu giá hợp danh: 

Họ và tên: HỒ VĂN CƯỚC Nam/Nữ: Nam   sinh ngày 10/9/1963 

 Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/thẻ Căn cước công dân số: 290 057 457 

 Ngày cấp: 09/6/2004   Nơi cấp: Công an tỉnh Tây Ninh  



 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 151, đường 781, khu phố 3, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

 Chỗ ở hiện nay: Số 151, đường 781, khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Chứng chỉ hành nghề đấu giá số: 824/TP/ĐG-CCHN; ngày cấp 07/11/2013 

3. Danh sách thành viên hợp danh của công ty đấu giá hợp danh: 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chứng chỉ hành nghề 

đấu giá 

(ghi rõ số, ngày cấp) 
Ghi chú 

1 Hồ Văn Cước 1963 
Số 824/TP/ĐG-CCHN 

Cấp ngày 07/11/2013 
Giám đốc Công ty 

2 Đoàn Thị Lan 1962  Thành viên hợp danh 

3 
Trần Hồ Thị Thùy 

Dương 
1991 

 Thành viên hợp danh 

Đề nghị Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam, liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Tây Ninh làm thủ tục chấm dứt hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh đấu giá 

tài sản. Đồng thời, tiến hành đăng báo theo quy định tại khoản 1, Điều 28 Luật Đấu 

giá tài sản. 

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

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- CA tỉnh TN;       PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Cục Thuế TN; 

- Cục thống kê TN; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- UBND thành phố Tây Ninh; 

- UBND phường 3; 

- VP Sở (đăng Trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, BTTP.                                                                                    
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