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THÔNG BÁO 

V/v Chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền  

sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản THADS  

của hộ ông Phạm Minh Ánh, bà Bùi Thị Nga 
 

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

ngày 05/11/2013 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, 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, sử dụng, quyền lưu hành 

tài sản.  

Theo đề nghị của Chi cục Thi hành án huyện Phú Riềng tại Thông báo số 

173/TB-CCTHADS ngày 10/10/2019 (kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS 

ngày 10/10/2019 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Riềng về 

việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện 

trạng tài sản). 

Sở Tư pháp thông báo chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, 

sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản của hộ ông Phạm Minh Ánh, sinh năm 1964, bà 

Bùi Thị Nga, sinh năm 1965, địa chỉ thường trú: Thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đối với tài sản là quyền sử dụng đất có mô tả dưới 

đây: 

- Diện tích: 9710m2 ; 

- Mục đích sử dụng 400m2 đất ở tại nông thôn, 9310m2 đất trồng cây lâu năm 

thời hạn sử dụng 47 năm; tọa lạc tại thôn Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước; 

- Đất được UBND huyện Đồng Phú cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số W 790251, 

số vào sổ cấp giấy chứng nhận 0070/QSDĐ/HĐ135/CN-2003 ngày 03/3/2003 cho hộ 

ông Phạm Minh Ánh, sinh năm 1964, địa chỉ: Ấp Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện 

Phước Long, tỉnh Bình Phước (nay là thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước) và tài sản gắn liền với đất. 

Thông báo để các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biết để thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Các tổ chức hành nghề công chứng; 
- UBND huyện Phú Riềng; 

- UBND huyện Đồng Phú; 
- Chi cục THADS huyện Phú Riềng; 
- UBND xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng); 

- UBND xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú); 

- GĐ (B/c); 
- PGĐ (phụ trách); 
- Website Sở Tư pháp (đăng tin); 
- Lưu: VT, GD&BTTP. 
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