
 

 

THÔNG BÁO 

V/v ghi tên ông Nguyễn Duy Ngọc vào danh sách đề nghị Bộ Tư pháp  

cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng 

 

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. 

Qua thẩm tra hồ sơ và Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề công chứng của ông Nguyễn Duy Ngọc. 

Sở Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp ghi tên ông Nguyễn Duy Ngọc vào danh 

sách tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4, với 

những nội dung sau: 

- Họ và tên: Nguyễn Duy Ngọc. 

- Sinh ngày: 16/4/1991. 

- Căn cước công dân số 036091003744, do Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/7/2019. 

- Hộ khẩu thường trú tại: Thôn Lục, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định 

- Chỗ ở hiện nay: Ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước. 

 Ông Nguyễn Duy Ngọc đã hoàn thành việc tập sự hành nghề công chứng 

và tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba do Bộ Tư 

pháp tổ chức từ ngày 11/8 đến ngày 14/8/2019. Kết quả không đạt. 

Nay ông Ngọc tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập 

sự hành nghề công chứng lần thứ tư, dự kiến tổ chức vào cuối quý II, đầu quý III 

năm 2020; đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp cho phép sử dụng lại Báo cáo kết quả 

tập sự hành nghề công chứng mà ông đã nộp tại kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành 

nghề công chứng lần thứ 3. 

(Gửi kèm: Bảo sao Báo cáo kết quả tập sự, Giấy nộp tiền phí thẩm định 

tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng của ông Nguyễn Duy Ngọc)./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 

- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP; 

- VPCC Nguyễn Thị Cẩm Tú; 

- Ông Nguyễn Duy Ngọc; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- PGĐ (phụ trách); 

- Website STP; 

- Lưu: VT, GD&BTTP. 
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Số:         /TB-STP   Bình Phước, ngày        tháng 3 năm 2020 
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