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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ TƯ PHÁP  
 

Số:         /STP-BT&HCTP 
V/v Thông báo kết quả kiểm 

tra đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả 

tập sự hành nghề công chứng 

lần thứ tư 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Phú Thọ, ngày      tháng  01 năm 2023 

 

  

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề công chứng. 

 

Thực hiện Thông báo số 22 /BTP-HĐKT ngày 05/01/2023 của Hội đồng 

kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng - Bộ Tư pháp về việc Thông báo 

kết quả kiểm tra đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 

tư.  

Sở Tư pháp sao gửi Thông báo số 22 /BTP-HĐKT ngày 05/01/2023 của 

Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng - Bộ Tư pháp gửi kèm 

văn bản này và thông báo cho các Tổ chức hành nghề công chứng, người đã 

tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng biết và thực hiện các 

thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở (Ô.Hải); 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, BT&HCTP (VH5b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Minh Hải 
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