
V BAN NHAN 
TH! XA CU'A LU 

CONG 1-IOA xA d9l CHU NGHIA VIT NAM 
Dc p Ti1 do - Hnh phüc 

Czi'a Lô. nc'1 thang nám 2020 So: /UBND-KT 
V'v hOng báo chain dth h:u dng 

bàn hang da cap 

Kfrih gui: 

- COng an thj xã; 

- Di Quán 1 thj tru'Ong so 2; 

- Trung tarn Van hOa, The thao và Truyên thông; 

- UBND các phui,. 

fhuc hiên COo ãn so 1332/SCT- QLTM ra ?4i8/2020 cua So COng 
'huong ye \ ic tli3ri..  bao charn du't boat dông hai fa cap cua COng ty TNHH 
Nhu'çmg quyên Toà 1hang. Dé darn bão quyên loi ch riguôi tharn gia rnng luói 
bàn hang da cap, UB\L) thi 'i. Cisa Lô yêu câu thi tu'g các do'n vj và UBND các 
phuOng thicc hin cc ni)i dung sau: 

I. Thông vt Cong ty TNHH NhtrQi1g quyên 'foàn Thg: 

- Dia chi tri sO' chinh: 87C, du'ng B B Bao Tan Thàng, phuô'ng So'n KS'. 
Quãn Tan Phili, Thành phO Ho ChI Minh. 

- Dii dir theo phap 1ucc: Ong Nguyen Phini Van L'u.yën 

- Giây chi1ug nh:iu dãng k' doanh nghip ma so: 03 3305659 

Thai gia' am rt hoat dng ban hang da cap: T ngav 2 7/7/2020. 

2. Trung iãm \'ir hóa, the thao và truyên thông: 

Du'a tin, ! thông báo trén phu'ong ti thig cOa thj xâ dê ngu'Oi 
dan pen co thani gi n a1g 1roi ban hang da cap i ( y F'NHH Nhuong c1u)ên 
Than Thang duc biCi truc tiêp lien h vó'i Chi nhán1. dja diem kinh doanh dê giái 
quvCt các van dé 1ie :1Jan. 

3. Cong an th1 x; Di quãn l' thj tru'ô'ng sO 2: 

Theo dOi c hoat dông cOa Cong ty TNHH Ni ivçn quyn Toàn ThAng, nêu 
phat hin CO các barth ''i phtni quy djnh pháp 1ut ye hoit dng kinh doanh da cap 
thI xü' 15' theo thárn quy'n. 

3. UBND các phtro'ng: 

Thông bá" tó'i ihân dan trên dja baa v vltc CCng ty TNHH Nhu''ng 
quyCn Toàn Thang chn dit hot dng ké tü' ngày 27/7/2023.. ithng hp phát hin 
doanh nghiep con oi king ban hang da cap de ic.hi 1 heo quy dinh tal Nghi 
djnh sO 141/20U,Nf) - CP ngày 08/10/2018 sira Oi, 'O sung mt sO dieu cüa các 



Nghj djnh quy dThh w 1 vi phm piiáp iut thong hot dng kinb doanh theo phu'oTlg 
thrc da cap hoc JiOn báo cho co' quan cong an xern xét, xr 1' theo Diêu 21 7a, B 
lut hmnh su nan-i 2015 (sü'a dOi 2017) ye tôi vi phm quy djnh trong hot dng kinh 
doanh theo phiro'ng thic da cap. 

Nhtn duge COng van nay yêIi cu Thu truang các dan vj và UBND các 
phu'ô'ng triCn khai thrc hin./. 

\'o'i n/ia,:: 

- \liis trêii: 

- Chit tich. PUT tJE3N1) tlii xa (h/c): 

- Luu: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHUTCH 
PHO CHU T!CH 

 

\ö Vn 1-lung 
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