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THÔNG BÁO 

Tạm dừng thực hiện yêu cầu liên quan đến việc giao dịch đối với tài sản  

 

 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-

BCA ngày 5/11/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên & 

Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài 

sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề 

công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, 

quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản. 

Sở Tư pháp nhận được Thông báo số 220/TB-THA ngày 22/12/2019 của 

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Song về việc kê biên tài sản có đăng ký 

quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản của ông Lâm Hải và bà Huỳnh Thị Tuyên 

địa chỉ thôn 11, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông:  

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn 

tỉnh không giải quyết yêu cầu giao dịch đối với tài sản có liên quan đến vụ việc 

nêu trên. 

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng 

nghiêm túc thực hiện. 

(Kèm theo Thông báo này Thông báo 220/TB-THA ngày 22/12/2019) 

Nơi nhận: 

- Các tổ chức hành nghề công chứng; 
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Hùng); 

- Lưu: VT, HCBTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Hùng 
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