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V/v lập danh sách người đủ điều 

kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề đấu giá 

Bắc Kạn, ngày  30  tháng  9 năm 2019 

                             

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Ngày 18/9/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn nhận được hồ sơ đăng ký tham 

dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá của bà Hoàng Thị Thêu, sinh ngày 

24/4/1980, thường trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn. 

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 

của Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo hành nghề đấu 

giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu 

giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thấy hồ 

sơ của bà Hoàng Thị Thêu đủ các giấy tờ theo quy định, đảm bảo điều kiện được 

đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. 

Vậy, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, cho phép bà 

Hoàng Thị Thêu được tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá./. 

(Gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 

đấu giá gồm: 

a) Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá; 

b) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề đấu giá).  

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (đề nghị); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Bà Hoàng Thị Thêu (thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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