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THÔNG BÁO 
V/v xóa tên đấu giá viên trong danh sách đấu giá viên đang hành nghề tại 

Công ty đấu giá hợp danh Delta 
   

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên ngày 19 tháng 02 năm 2021, 
Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ngày 20 tháng 02 năm 2021 và Thông 
báo của Công ty đấu giá hợp danh Delta về việc giao nộp thẻ đấu giá viên, theo 
đó ông Trần Minh Trị, sinh ngày 17/5/1973, thẻ đấu giá viên số 01/ĐGV do Sở 
Tư pháp thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/6/2020 và ông Huỳnh Phước Cường 
sinh ngày 22/02/1986, thẻ đấu giá viên số 02/ĐGV do Sở Tư pháp thành phố 
Cần Thơ cấp ngày 03/6/2020 không còn là đấu giá viên của Công ty đấu giá hợp 
danh Delta. 

Sở Tư pháp xóa tên hai đấu giá viên Trần Minh Trị và Huỳnh Phước 
Cường khỏi danh sách đấu giá viên được cấp thẻ đấu giá viên tại Công ty đấu giá 
hợp danh Delta và ghi nhận trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản 
đấu giá viên có tên nêu trên ở trạng thái thôi làm việc tại Công ty Đấu giá hợp danh 
Delta. 

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông báo cho ông Trần Minh Trị, ông 
Huỳnh Phước Cường và Công ty đấu giá hợp danh Delta biết./.  

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 
- Ông Trần Minh Trị; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ông Huỳnh Phước Cường; 
- Công ty đấu giá hợp danh Delta; 
- PGĐ CTM;   
- Thanh tra Sở;      
- Văn phòng Sở (đăng cổng thông tin điện tử);                                                                                  
- Lưu: VT, HCTP&BTTP (AT).                                              
  Châu Thị Minh                                     
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