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Lạng Sơn, ngày  27  tháng 5 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Gia Gia 

 

Thực hiện quy định của Luật luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành 

về Luật Luật sư; xét đề nghị của luật sư Triệu Quang Huy tại Giấy đề nghị đăng 

ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Gia ngày 

18/5/2022. 

Ngày 26/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã cấp Giấy đăng ký hoạt 

động số 14020042/TP/ĐKHĐ cho Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên Gia Gia với các nội dung như sau: 

1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức luật sư: 

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIA GIA 

2. Địa chỉ trụ sở: số 268, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Điện thoại: 0943.475.168 

4. Giám đốc công ty: 

Ông Triệu Quang Huy, sinh ngày 11/11/1979; Căn cước công dân số 

020079002282 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

29/4/2021; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 87, đường Bến Bắc, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để 

biết, liên hệ và phối hợp quản lý theo quy định  

(Gửi kèm bản photocoppy Giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Gia)./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Tư pháp (B/c); 

- Cục thuế tỉnh; 

- Cục thống kê tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND xã Mai Pha, TPLS; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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