UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 229 /QĐ-STP

Tuyên Quang, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
của Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo
GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 28/7/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày
25/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định quy
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng
UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ; Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày
01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ
chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Trên cơ sở hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn
phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở và bổ sung danh sách công chứng viên hợp
danh của Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo; cấp lại Giấy đăng ký hoạt
động của Văn phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo theo Giấy đăng ký hoạt
động cấp lại số 10/TP-ĐKHĐ-CC ngày 01/11/2021, cụ thể như sau:
- Thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng từ “Thôn Trầm Ân,
xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang” thành “Tổ dân phố Trầm
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Ân, thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”. Lý do: Thực hiện theo
Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội về việc thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và
thành lập các thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang.
- Bổ sung công chứng viên hợp danh Trần Hưng Tôn, sinh ngày
20/10/1969, căn cước công dân số 034069005161 cấp ngày 29/3/2018, Quyết
định bổ nhiệm công chứng viên số 340/QĐ-BTP ngày 25/02/2020 của Bộ Tư
pháp; Quyết định số 228/QĐ-STP ngày 01/11/2021 của Sở Tư pháp về đăng ký
hành nghề và cấp thẻ công chứng viên cho ông Trần Hưng Tôn.
(Có Giấy đăng ký hoạt động số 10/TP-ĐKHĐ-CC ngày 01/11/2021 kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp; Trưởng Văn
phòng công chứng Nguyễn Hữu Thảo và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
(báo cáo)
- Giám đốc STP;
- Các PGĐ STP;
- Như Điều 2; (thực hiện)
- Trang TTĐT STP;
(đăng tải)
- HT CSDLCC&TTNC;
- Lưu: VT, BT&HCTP (Hà).
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