
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

  SỞ TƯ PHÁP 
    

Số:          /STP-BTTP 
V/v thông tin kỳ kiểm tra 

kết quả tập sự hành nghề Đấu giá 

 lần thứ nhất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày       tháng     năm 2022 

Kính gửi:   

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định; 

- Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Việt; 

- Công ty đấu giá hợp danh Xuân trường. 

 Thực hiện Công văn số 1178/BTP-HĐKT ngày 15/4/2022 của Hội đồng 

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất về việc tổ chức kỳ kiểm 

tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định 

thông báo như sau: 

 1. Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất được tổ 

chức trong 02 ngày, từ ngày 21/5/2022 đến ngày 22/5/2022 tại Học viện Tư 

pháp, số 9 Trần Vĩ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

 2. Theo Công văn số 1178/BTP-HĐKT, tỉnh Nam Định có 06 người 

tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và 01 người hoãn tham 

dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá (có danh sách kèm theo). 

 3. Các thông tin cụ thể liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề đấu giá lần thứ nhất, gồm: Công văn số 1178/BTP-HĐKT ngày 

15/4/2022, Quyết định số 646/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022 về việc ban hành Kế 

hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất; Quyết 

định số 651/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022 về việc ban hành Nội quy kỳ kiểm tra 

kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất, được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử Sở tư pháp tỉnh Nam Định: https://sotuphap.namdinh.gov.vn và trên 

cổng thông tin của Bộ tư pháp: www.moj.gov.vn/bttp. 

Đề nghị các đơn vị thông báo đầy đủ, kịp thời cho những người đã tập sự 

tại đơn vị mình được biết và thực hiện (các trường hợp đã có tên trong danh 

sách tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất)./. 

 
Nơi nhận:     
- Như kính gửi;  

- Giám đốc Sở; (để b/c) 

- Trang Website Sở TP;  

 - Lưu: VT, HCTP BTTP. 

 

                                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Dương Văn Nghĩa 

https://sotuphap.namdinh.gov.vn/


 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ 

HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ LẦN THỨ NHẤT 

(Ban hành kèm theo Công văn số……. ngày …….tháng…….năm 2022 

 của Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định) 

 

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nơi tập sự  

hành nghề Đấu giá 

1 Vũ Thị Thu Huyền 15/12/1989 
Trung tâm DVĐGTS tỉnh  

Nam Định 

2 Đinh Thị Nhài 19/01/1988 
Công ty đấu giá Hợp danh 

Xuyên Việt 

3 Nguyễn Thị Cúc 13/9/1963 
Công ty đấu giá Hợp danh 

Xuyên Việt 

4 Trần Thị Hoài 14/8/1988 
Công ty đấu giá Hợp danh 

Xuân Trường 

5 Chu Mạnh Được 06/02/187 
Trung tâm DVĐGTS tỉnh  

Nam Định 

6 Hoàng Thị Thương 05/6/1989 
Trung tâm DVĐGTS tỉnh  

Nam Định 

(Ấn định danh sách gồm 06 người) 

  



 

 

DANH SÁCH NGƯỜI XIN HOÃN THAM DỰ KỲ KIỂM TRA  

KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ LẦN THỨ NHẤT 

(Ban hành kèm theo Công văn số……. ngày …..tháng       năm 2022 

 của Sở Tư Pháp tỉnh Nam Định) 

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nơi tập sự hành  

nghề Đấu giá 

1 Lê Hoàng Trọng 21/9/1963 
Công ty đấu giá hợp danh 

Xuân Trường 

(Ấn định danh sách gồm 01 người) 
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