
03. Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 

Trình tự thực hiện:  

- Trường hợp Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề 
quản lý, thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp. 

- Sở Tư pháp quyết ñịnh xóa tên Quản tài viên ñó khỏi danh sách Quản tài viên, 

doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và báo cáo Bộ Tư pháp. 

Cách thức thực hiện:  

Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân chấm dứt việc hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản thì phải gửi văn bản thông báo cho Sở Tư pháp. 

Thành phần hồ sơ:  

Văn bản thông báo chấm dứt việc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân. 

Số lượng hồ sơ: Không quy ñịnh. 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh. 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Tư pháp. 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xóa tên Quản tài viên khỏi danh 

sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

Lệ phí (nếu có): Không quy ñịnh.  

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có. 

Mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không quy ñịnh. 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 2014. 

 - Nghị ñịnh số 22/2015/Nð-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 

hành một số ñiều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. 

 

 

 

 


