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QUYẾT ĐỊNH 

Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

           Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; Điều 2 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15 

tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 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 491/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi Quyết định số 119/QĐ -UBND 

ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc cho 

phép thành lập Văn phòng Công chứng Mai Lan; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-STP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng 

công chứng Mai Lan; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của công 

chứng viên sau đây: 

STT Họ và tên 

Số, ngày, 

tháng, năm của 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ 

nhiệm lại công 

chứng viên 

Số, ngày, tháng 

năm của Quyết 

định đăng ký hành 

nghề và cấp Thẻ 

công chứng viên 

Số Thẻ công 

chứng viên bị 

thu hồi  

1 Nguyễn Mai 
Lan 

Quyết định số 
2032/QĐ-BTP 
ngày 20/7/2012 
của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về 
việc bổ nhiệm 
công chứng 
viên. 

Số 01/TP-ĐKHĐ 
ngày 29/5/2013 
của Giám đốc Sở 
Tư pháp tỉnh 
Tuyên Quang. 

Thẻ công 
chứng viên số 
1258/TP-CC 
ngày 
16/10/2013 
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Lý do: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 

01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng (Văn phòng 

công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thẻ công chứng viên của bà Nguyễn Mai Lan không còn giá trị sử dụng 

kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Bà Nguyễn Mai Lan có trách nhiệm nộp 

lại Thẻ công chứng viên cho Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp; 

Trưởng Văn phòng công chứng Mai Lan, Văn phòng công chứng Mai Lan và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc STP (báo cáo); 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Hội Công chứng viên tỉnh; 
- Trang TTĐT STP                    (đăng tải)  
- Hệ thống CSDLCC&TTNC;  

- Lưu: VT, BT&HCTP (L.T.Thanh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thanh Hương 
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