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Kính gửi: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng 
  

Sở Tư pháp nhận được Thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng 

về việc nhận tập sự hành nghề đấu giá tài sản đối với ông Hồ Quang Vinh. Theo 
quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa, đào tạo nghề đấu 
giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 

đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp ghi tên ông Vinh 
vào Danh sách tập sự hành nghề đấu giá trên địa bàn tỉnh với các thông tin sau: 

- Họ và tên: Hồ Quang Vinh, sinh ngày 21/4/1978. 

- Nơi thường trú: 12/135 Nguyễn Thái Học, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 

- Được miễn đào tạo nghề đấu giá do đã hành nghề quản tài viên hơn 02 năm. 

- Thời gian tập sự hành nghề đấu giá tính từ ngày: 16/6/2022. 

- Tổ chức hành nghề đấu giá nhận tập sự: Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng. 

- Địa chỉ trụ sở: 03 Mậu Thân, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- 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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