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SỞ TƯ PHÁP 

 
Số:       /STP-HCBTTP&PBGDPL 

 

V/v cung cấp thông tin đăng ký 
 hoạt động của Công ty đấu giá 

 hợp danh Trung Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Phú Yên, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
 - Cục Thuế tỉnh; 

 - Cục Thống kê tỉnh. 
 

Ngày 17/6/2022, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ 

cho Công ty đấu giá hợp danh Trung Việt (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ 
Doanh nghiệp đấu giá tư nhân sang Công ty đấu giá hợp danh). Theo quy định 

của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan, Công ty đấu giá hợp danh Trung 
Việt được kế thừa quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động đấu giá tài 

sản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Việt.  

Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật Đấu giá tài sản, Sở Tư pháp cung cấp 

thông tin đến các cơ quan được biết (gửi kèm Bản sao Giấy đăng ký hoạt động số 
03/TP-ĐKHĐ ngày 17/6/2022)./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp; 
- Giám đốc Sở;  
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;                                                                                   
- Lưu: VT, HCBTTP&PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Đào Thị Mỹ Dung 
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