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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thanh tra tổ chức và hoạt động đấu giá  

của Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh 

tra; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

Căn cứ Nghị định 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp; 

Căn cứ Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục 

tiến hành một cuộc thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-STP ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Giám đốc sở Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tư 

pháp; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra tổ chức, hoạt động đấu giá của Chi nhánh Nam Định – 

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt (địa chỉ 93, đường Chu Văn An, phường Lộc 

Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.  

- Thời kỳ thanh tra: từ khi thành lập đến hết 31/10/2022; 
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- Thời gian thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:  

 1. Ông Trần Viết Mạnh - Chánh Thanh tra sở - Trưởng đoàn; 

2. Ông Hoàng Hà – Trưởng phòng HCTP-BTTP – Thành viên 

3. Bà Cao Thị Chinh Nương - Phó Chánh Thanh tra sở - Thành viên;  

4. Ông Phạm Ngọc Khuyến – Thanh tra viên Thanh tra sở - Thành viên 

 Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ: 

- Xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt 

theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện cuộc thanh tra theo đúng quy định pháp luật. 

- Trưởng đoàn thanh tra điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

thành viên; thực hiện chỉ đạo, theo dõi, xử lý hoặc trình Giám đốc sở xử lý theo 

thẩm quyền được quy định tại Luật thanh tra. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chi nhánh Nam Định – Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việc; các ông (bà) 

có tên tại Điều 2 và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như Điều 4;   

- Cty đấu giá hơp danh Lạc Việt (49 phố Văn   

Cao, p.Liễu Giai, q.Ba Đình, Hà Nội); 

- Các đ/c PGĐ Sở Tư pháp; 

- Website STP; 

- Lưu: VT, TTr 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cù Đức Thuận  
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