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THÔNG BÁO
Người đủ điều kiện đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Ngày 09/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương nhận được hồ sơ đăng ký tham 
dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá của bà Phạm Thị Huyền. Sau khi xem 
xét, đối chiếu với quy định về tập sự hành nghề đấu giá, Sở Tư pháp thông báo, lập 
danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá, 
cụ thể như sau:

- Họ và tên: Phạm Thị Huyền;                  Giới tính: Nữ. 
- Sinh ngày: 15/3/1985. 
- Căn cước công dân: số 001185040973 cấp ngày 25/7/2022; nơi cấp Cục 

Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Công ty cầu 6 Thăng Long, Kim Nỗ, Đông 

Anh, thành phố Hà Nội. 
- Chỗ ở hiện nay: Công ty cầu 6 Thăng Long, Kim Nỗ, Đông Anh, thành phố 

Hà Nội. 
- Thời gian tập sự hành nghề đấu giá là 06 tháng: từ ngày 25/01/2022 đến hết 

ngày 25/7/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh An Phú.
- Đấu giá viên hướng dẫn tập sự: Bà Bùi Thị Phượng; Chứng chỉ hành nghề 

đấu giá số 879/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 05/3/2014; Thẻ đấu giá viên số 08 do Sở 
Tư pháp tỉnh Hải Dương cấp ngày 19/10/2020.

Căn cứ Điều 13 Luật Đấu giá tài sản và Điều 15, điểm b Khoản 3 Điều 24 
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 thông báo để bà Phạm Thị Huyền biết. Danh sách này 
được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương và gửi 
Bộ Tư pháp theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- Lãnh đạo Sở;
- Bà Phạm Thị Huyền;
- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, HC& BTTP.

  GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Hoàn
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