
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Kon Tum, ngày       tháng       năm 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp thẻ đấu giá viên  

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM 

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

 Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 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 kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong 

lĩnh vực đấu giá tài sản; 

Trên cơ sở Giấy đề nghị cấp thẻ đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp danh 

Tây Nguyên Kon Tum đề ngày 17 tháng 5 năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên thuộc Công ty đấu giá hợp 

danh Tây Nguyên Kon Tum, có tên sau đây: 

 Đấu giá viên NGUYỄN CHÍNH THUẦN, sinh ngày 17/01/1981.  

 Chứng minh nhân dân số: 191435704; cấp ngày 21/01/2013 tại Công an tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

 Nơi thường trú: Phường Phú Bình, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 Chứng chỉ hành nghề số 702/TP/ĐG-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 

23/11/2012. Số thẻ đấu giá viên: 23/ĐGV. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum và Đấu giá viên Nguyễn Chính 

Thuần chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                        
- Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Tư pháp (đ/tin); 

- Lưu: VT;STP/HC&BTTP.      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Minh Thắng 
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