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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:            /STP-BT&HCTP 
V/v đề nghị tạm dừng chuyển 
nhượng tài sản liên quan đến người 
thi hành án 
  

    Phú Thọ, ngày  31  tháng  8  năm 2021 

                          Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề công chứng. 

 

Ngày 30/8/2021, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ nhận được Văn bản số 1038/CV-

CTHADS.NV ngày 27/8/2021 của  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ về việc 

đề nghị tạm dừng chuyển nhượng tài sản liên quan đến người thi hành án, thông tin 

về tài sản như sau: Quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số số 108, 

tờ bản đồ số 4, địa chỉ: khu 12, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.  

Sở Tư pháp đề nghị các Tổ chức hành nghề công chứng tạm dừng các giao 

dịch liên quan đến tài sản là quyền sử dụng đất trên (Sao gửi kèm Văn bản số 

1038/CV-CTHADS.NV  ngày 27/8/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú 

Thọ). 

Sở Tư pháp thông báo để các Tổ chức hành nghề công chứng biết, thực 

hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục THADS tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô. Hải); 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, BT&HCTP. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Đào Minh Hải 
 

 

 

 


		haidm.sotuphaps@phutho.gov.vn
	2021-08-31T14:44:52+0700
	Location
	Đào Minh Hải
	Ký số văn bản


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-31T15:16:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-31T15:16:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotuphap@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




