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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 46/TB-STP 
 

An Giang, ngày  31 tháng  8  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ lớp đào tạo nghề đấu giá  

tại An Giang năm 2020 

 

Căn cứ Thông báo số 30/TB-STP ngày 21/5/2020 của Sở Tư pháp về việc 

tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá tại An Giang năm 2020. Nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người có nhu cầu học lớp đào tạo nghề đấu giá hoàn chỉnh hồ sơ 

trong tình hình dịch Covid 19 có những chuyển biến tái bùng phát vô cùng phức 

tạp, Sở Tư pháp thông báo nội dung như sau: 

1. Thời gian nhận hồ sơ: 

Thời gian nhận hồ sơ theo Thông báo số 30/TB-STP: đến hết ngày 

31/8/2020. 

Thời gian gia hạn nhận hồ sơ bổ sung: đến hết ngày 30/11/2020. 

2. Các nội dung khác: thực hiện theo Thông báo số 30/TB-STP ngày 

21/5/2020. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:     
- C c Công tác ph a Nam; 

- Học  iện Tư pháp cơ sở tại Thành phố Hồ Ch   inh 

 h  trợ đăng tin   

- Học viện Tư pháp  phối hợp đăng tin   

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khu vực ph a Nam  h  

trợ đăng tin   

- Ban Giám đốc Sở  để báo cáo   

- Đăng Website STP  

- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh An Giang  

- Các Tổ chức hành nghề đấu giá tỉnh An Giang  

- Báo An Giang  Đài phát thanh truyền hình An Giang 

 đăng tin   

- Ph ng Tư pháp   ua email   

-  y ban nhân dân huyện, thị   , thành phố   ua email   

-  y ban nhân dân   , phường, thị trấn   ua email   

- Lưu:  T, BTTP. 

(Đính kèm Thông báo số 30/TB-STP ngày 21/5/2020 về 

việc tuyển sinh lớp đào tạo nghề đấu giá) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Công Lập 
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