
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Số:      /STP-BT&HCTP 
V/v đề nghị cung cấp thông tin 

đăng ký hành nghề của  
công chứng viên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày      tháng 8 năm 2022  

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thu Hiền (về việc bổ 

sung công chứng viên hợp danh). 

Để đảm bảo nguyên tắc công chứng viên hành nghề tại một tổ chức hành 

nghề công chứng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Luật công chứng 

năm 2014, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị Quý Sở phối hợp 

cung cấp thông tin về việc đăng ký hành nghề công chứng cũng như các chức 

danh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác đối với ông Nguyễn Công Thuận; sinh 

ngày 07/8/1958; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố Phúc Tân, phường 

Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Thẻ căn cước công dân số 

033058010518 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 

28/6/2022; được bổ nhiệm lại công chứng viên tại Quyết định số 1486/QĐ-BTP 

ngày 02/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Văn bản cung cấp thông tin đề nghị Quý cơ quan gửi về Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang, địa chỉ: Số 501, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi bản điện tử (có chữ ký số hoặc file 

PDF có chữ ký và đóng dấu đỏ)  theo địa chỉ email: tuphap@tuyenquang.gov.vn 

trước ngày 31/8/2022. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, Sở Tư pháp tỉnh 

Tuyên Quang không nhận được Văn bản cung cấp thông tin của Quý cơ quan thì 

coi như ông Nguyễn Công Thuận không đăng ký hành nghề công chứng cũng 

như các chức danh trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác tại tỉnh, thành phố đó.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Giám đốc STP (báo cáo); 
- Như trên; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, BT&HCTP (Thanh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

 
 

Đặng Thị Thanh Hương 
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