
UBND TỈNH TÂY NINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ TƯ PHÁP         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:            /QĐ-STP                Tây Ninh, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH 

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 Điều 3 của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh ban hành kèm 

theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 

Xét hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên của Văn phòng Công 

chứng Nguyễn Sỹ Ích; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên cho các ông/ bà có tên 

sau đây: 

 

Số

TT 

 

Họ và tên  

Số, ngày, tháng, năm 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ  nhiệm lại 

công chứng viên 

 

Chỗ ở hiện nay 

Số Thẻ 

công chứng 

viên được 

cấp 

 

1 

 

Đào Thị Xuyến  

Quyết định bổ nhiệm 

Công chứng viên số 

495/QĐ-BTP ngày 

27/01/2010 của Bộ Tư 

pháp. 

Thường trú tại số 11B ngõ 622, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai bà 

Trưng, thành phố Hà Nội ; tạm 

trú tại khu phố Lộc Tiến, phường 

Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh. 

 

Số 67/CCV 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 

Văn phòng công chứng Nguyễn Sỹ Ích và ông/ bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;     
- Cục BTTP-BTP;  
- VP Sở (đăng Cổng thông tin điện tử STP); 

- Lưu: VT, HC&BTTP.  
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