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              #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
          V/v tổ chức kiểm tra kết quả tập sự
            hành nghề công chứng lần thứ tư

Kính gửi: Các tổ chức hành nghề công chứng.

Ngày 26/3/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 478/QĐ-BTP về việc 
phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần 
thứ tư. Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công 
chứng thành 02 đợt:

- Đợt 1: Tổ chức kiểm tra cho các thí sinh khu vực phía Nam từ ngày 25-
28/4/2021 tại Học việc Tư pháp cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh – Số 821 Kha Vạn 
Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (đăng ký tập 
sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở vào).

- Đợt 2: Tổ chức kiểm tra cho các thí sinh khu vực phía Bắc từ ngày 30/5-
03/6/2021 tại Học viện Tư pháp – Số 9 đường Trần Vỹ, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội (đăng ký tập sự tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thừa Thiên 
Huế trở ra).

Thông tin chi tiết về Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề 
công chứng lần thứ tư của Bộ Tư pháp được đăng tải trên  Cổng thông tin điện tử 
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tại địa chỉ 
http://sotuphapqnam.gov.vn, mục VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH; đề nghị tổ 
chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thông báo đến các cá nhân truy cập 
vào địa chỉ trên vào để tải nội dung Kế hoạch về thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Website Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BTTP.

  KT.GIÁM ĐỐC
                  PHÓ GIÁM ĐỐC 
                              

     
      #ChuKyLanhDao
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