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V/v sao gửi thông tin đề nghị ngăn chặn 

bán (chuyển nhượng), đăng ký đất đai và 

tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH 

Cao su Lộc An   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Bình Phước, ngày       tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 
 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 305/2019/CV/DNMC ngày 27/8/2019 

của Tổ quản tài viên – Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai 

(viết tắt là Quản tài viên) về việc đề nghị ngăn chặn bán (chuyển nhượng), đăng ký 

đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với tài sản của Công ty TNHH Cao su Lộc 

An (chuyển đổi tên từ Công ty TNHH Một thành viên Trí Dũng, mã số thuế 

3800669268) địa chỉ trụ sở chính tại ấp 54, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước. 

Theo đó, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh đang giải quyết thủ tục phá sản 

Công ty TNHH Cao su Lộc An và tiến hành thanh lý các tài sản còn lại của Công 

ty TNHH Cao su Lộc An để thanh toán nợ cho các chủ nợ. 

Để kịp thời bảo đảm việc ngăn chặn bán (chuyển nhượng), đăng ký đất đai 

và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Cao su Lộc An theo đề nghị của 

Quản tài viên, Sở Tư pháp gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng Công văn số 

305/2019/CV/DNMC ngày 27/8/2019 của Tổ Quản tài viên - Công ty hợp danh 

Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai và các tài liệu có liên quan. 

Đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng lưu ý trong quá trình thực hiện 

nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

(Gửi kèm: Công văn số 305/2019/CV/DNMC ngày 27/8/2019 của Tổ Quản 

tài viên - Công ty hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Đồng Nai và các tài liệu 

có liên quan)./. 

Nơi nhận:       
- Như trên;    

- GĐ (để b/c);  

- PGĐ (phụ trách); 

- Website Sở Tư pháp (đăng tin); 

- Lưu: VT, P.GD&BTTP. 
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