
 

 

THÔNG BÁO 

V/v ghi tên bà Lê Thị Kim Anh vào Danh sách người tập sự  

hành nghề công chứng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước 

 

Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và Thông tư số 04/2015/TT-BTP 

ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề công 

chứng. 

Xét nguyện vọng của người đề nghị tập sự hành nghề công chứng và văn 

bản số 03/TB-VPCCNLA ngày 18/3/2020 của Trưởng Văn phòng công chứng 

Nguyễn Lan Anh về việc tiếp nhận tập sự hành nghề công chứng và phân công 

công chứng viên hướng dẫn tập sự. 

Sở Tư pháp Thông báo: 

1. Ghi tên vào Danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư 

pháp tỉnh Bình Phước đôi với cá nhân có thông tin sau: 

- Họ và tên: Lê Thị Kim Anh   Giớ tính: Nữ. 

- Sinh ngày: 21/12/1994   Quốc tịch: Việt Nam. 

- CMND số 285363448 do Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 09/3/2009. 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn 

Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Chỗ ở hiện nay: Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. 

Bà Lê Thị Kim Anh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghề công 

chứng, được cấp Giấy chứng nhận số 2434/2020/CC ngày 12/02/2020 của Giám 

đốc Học viện tư pháp, đủ điều kiện tập sự hành nghề công chứng theo quy định. 

2. Nơi tập sự hành nghề công chứng: 

- Tên tổ chức: Văn phòng công chứng Nguyễn Lan Anh. 

- Địa chỉ trụ sở: Số 37 Quốc lộ 14, ấp Hiếu Cẩm, thị trấn Chơn Thành, 

huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

3. Người hướng dẫn tập sự: 

- Công chứng viên Nguyễn Thị Lan Anh. 

- Thẻ công chứng viên số 125/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 18/3/2020.  

- Thời gian tập sự: Từ ngày Sở Tư pháp ra Thông báo việc tập sự hành 

nghề của bà Lê Thị Kim Anh. 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

           SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

Số:           /TB-STP   Bình Phước, ngày           tháng 3 năm 2020 

                   



 

Sở Tư pháp thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện việc tập sự và 

hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng theo đúng quy định của pháp luật. Báo 

cáo về Sở Tư pháp để theo dõi, quản lý./. 

Nơi nhận:                                                
- Bộ Tư pháp (b/c); 

- VPCC Nguyễn Lan Anh; 

- CCV Nguyễn Thị Lan Anh; 

- Bà Lê Thị Kim Anh; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- PGĐ (phụ trách); 

- Hội Công chứng viên tỉnh BP; 

- Website STP; 

- Lưu: VT, GD&BTTP. 

 

TUQ. GIÁM ĐỐC 

TP. GD&BTTP 
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