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THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư 

 

 

Trên cơ sở Công văn số 963/STP-HĐKT ngày 02/4/2021 của Hội đồng 

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư về việc tổ chức kỳ kiểm 

tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư, Sở Tư pháp thông báo như 

sau: 

1. Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư được tổ 

chức thành 02 đợt, trong đó đợt 2 (từ ngày 30/5/2021- 03/6/2021) tại thành phố 

Hà Nội tổ chức cho thí sinh đăng ký tập sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương khu vực phía Bắc từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra. Địa điểm: Học 

viện Tư pháp, số 9 Trần Vĩ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

2. Danh sách người đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự công 

chứng của tỉnh Lạng Sơn đã được Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 

công chứng lần thứ tư công bố tại Công văn số 963/STP-HĐKT (gồm: Ngô Thị 

Ngọc Hà, Trần Thị Liên, Ngô Thu Ngà, Hà Thị Thu Thủy và Nguyễn Kim Vân). 

3. Kế hoạch tổ chức kiểm tra, Công văn về việc kiểm tra của Hội đồng 

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư, nội quy kiểm tra và 

các thông tin liên quan đến kỳ kiểm tra được thông báo trên trang Bổ trợ tư pháp 

của Cổng thông tin Bộ Tư pháp, địa chỉ: 

https://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-cong-chung.aspx?ItemID=506. 

Sở Tư pháp thông báo đến các tổ chức hành nghề công chứng và đề nghị 

các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh kịp thời thông báo đến 

người tập sự tại tổ chức mình (thí sinh đủ điều tham dự kiểm tra nêu tại khoản 2 

Công văn này) biết thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                        
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang tin điện tử STP; 

- Lưu VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 

https://bttp.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thong-tin-cong-chung.aspx?ItemID=506
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Gửi Công văn này đến các tổ chức hành nghề công chứng sau:  

 

Stt Tên đơn vị Địa chỉ 

1.  Phòng Công chứng số 1 

Trung tâm phục vụ hành chính công, phố Dã 

Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

2.  Văn phòng công chứng Đông Bắc 
Khu dân cư N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

3.  Văn Phòng Công chứng Nông 

Thu Huyền 

Số 38, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

4.  Văn phòng công chứng Nguyễn 

Văn Sừu 

số 45B, đường Lê Đại Hành, Khối 7, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
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