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SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TB-STP

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2022
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Căn cứ Luật Công chứng năm 2014; Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày
15/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Trên
cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà Nguyễn Thị
Hồng Hạnh, sinh ngày 24/06/1987, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo như
sau:
1. Người đăng ký tập sự hành nghề công chứng:
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh; sinh ngày: 24/06/1987.
- Căn cước công dân số: 008187001818, ngày cấp: 02/04/2021, nơi cấp: Cục
Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 4, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Đã hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng và được cấp Giấy chứng nhận
tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số 4262/2021/CC do Học viện Tư pháp
cấp ngày 14/10/2021.
2. Địa điểm tập sự: Văn phòng công chứng Ma Thị Sách, địa chỉ: Tổ 02
phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang do công chứng viên Ma
Thị Sách hướng dẫn tập sự.
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được ghi tên vào Danh sách người tập sự hành
nghề công chứng của Sở Tư pháp kể từ ngày 17/01/2022.
4. Văn phòng công chứng Ma Thị Sách, công chứng viên Ma Thị Sách và bà
Nguyễn Thị Hồng Hạnh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định
của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan.
Vậy, Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp, BTP; (báo cáo)
- Giám đốc STP;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- VPCC Ma Thị Sách;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh;
- Trang TTĐT STP;
(đăng tải)
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