
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 3534 /STP-HCTP&BTTP 

V/v ghi tên người đăng ký tập sự 

vào Danh sách người tập sự hành 

nghề công chứng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thùy Loan;  

 - Bà Đàm Ngọc Huyền, địa chỉ: số 58, đường Kim Đồng, thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 

   

Ngày 17/9/2021, Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề 

công chứng của bà Đàm Ngọc Huyền. Thực hiện quy định tại Điều 2 của Thông 

tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành 

nghề công chứng (viết tắt là: Thông tư số 04/2015/TT-BTP), Sở Tư pháp ghi tên 

bà Đàm Ngọc Huyền vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở 

Tư pháp. 

Kể từ ngày 20/9/2021, bà Huyền được ghi tên vào danh sách người tập sự, 

là người tập sự hành nghề công chứng, có các quyền và nghĩa vụ của người tập 

sự. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc 12 tháng tập sự, bà Huyền nộp 

Báo cáo kết quả tập sự tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật công chứng và 

Thông tư số 04/2015/TT-BTP. 

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thùy Loan thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 04/2015/TT-BTP, chỉ 

đạo Công chứng viên được giao hướng dẫn tập sự thực hiện trách nhiệm của 

mình theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 04/2015/TT-BTP. 

Sở Tư pháp thông báo để Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Thùy Loan 

và bà Đàm Ngọc Huyền biết và thực hiện theo quy định. 

(Gửi kèm theo Danh sách người tập sự hành nghề công chứng)./. 

 

Nơi nhận:                                        

- Như trên; 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang tin điện tử STP; 

- Lưu VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Hoàng Văn Hoàn 
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DANH SÁCH  

NGƯỜI TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Công văn số 3534 /STP-HCTP&BTTP ngày 20/9/2021 của Sở Tư pháp) 

 

 

Stt 
Họ tên người 

tập sự 
Năm sinh Thường trú 

Số, ngày, tháng, năm của 

Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp khóa đào tạo nghề 

công chứng/Số, ngày, 

tháng, năm của Giấy 

chứng nhận hoàn thành 

khóa bồi dưỡng nghề 

công chứng 

Tổ chức hành 

nghề công chứng 

nhận tập sự 

Ngày tháng 

năm ghi tên 

vào Danh 

sách người 

tập sự 

Những 

thay đổi 

trong 

quá 

trình tập 

sự 

Kết quả 

tập sự 

1 
Bà Đàm 

Ngọc Huyền 
25/8/1996 

số 58, đường 

Kim Đồng, thị 

trấn Hữu Lũng, 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng 

Sơn 

Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp khóa đào tạo nghề 

công chứng số  

2626/2020/CC do Học 

viện tư pháp cấp ngày 

01/7/2020 

Văn phòng công 

chứng Nguyễn 

Thị Thùy Loan 

20/9/2021   
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