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

        SỞ TƯ PHÁP                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /STP-BTTP            Tây Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

 V/v thông báo tham dự kiểm tra kết  
   quả tập sự hành nghề công chứng  

 

      

Kính gửi:  

      - Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh; 

      - Các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Thực hiện tinh thân công văn số 1112/BTP-BTTP ngày 02/4/2019 của Bộ Tư 

pháp về việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba. Sở Tư pháp Tây 

Ninh thông báo đến các cá nhân đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghể công chứng, 

các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh các nội dung sau: 

1. Từ nay đến hết ngày 25/4/2019 các trường hợp đã hoàn thành tập sự hành 

nghề công chứng có nhu cầu đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghể công chứng 

lần này hoàn chỉnh báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng gửi về Sở Tư pháp 

để kiểm tra tính xác thực, chính xác của các hồ sơ đề nghị tham dự kiểm tra kịp thời 

gửi Bộ Tư pháp  để tổng hợp báo cáo Hội đồng kiểm tra.  

2. Đối với các hồ sơ đã nộp hồ sơ tham dự kiểm tra tập sự trước đây mà chưa 

nộp phí và những trường hợp nộp hồ sơ theo tinh thần công văn này thì tiến hành đóng 

phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng (3.500.000 đồng) theo quy 

định của Thông tư số 257/2016/TT-BTP ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

và đã được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư số 111/2017TT-BTC ngày 20/10/2017. 

Số phí trên được nộp vào tài khoản của Cục Bổ trợ Tư pháp – Bộ Tư pháp theo 

thông tin cụ thể như sau: 

Tên tài khoản: Cục Bộ trợ Tư pháp. 

Số tài khoản: 3511.0.1118188, tại Kho bạc Nhà nước Ba Đình, Hà Nội. 

Nội dung nộp phí: Nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công 

chứng cho Ông, …../bà:…, tỉnh/thành phố ….. (tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự 

hành nghề công chứng lần thứ ba năm 2019). 



Bản sao giấy tờ chứng minh nộp phí được gửi kèm hồ sơ đăng ký tham dự kiểm 

tra hoặc gửi bổ sung (với những người đã nộp hồ sơ) về Cục Bổ tợ Tư pháp- Bộ Tư 

pháp. Người nộp phí tự chịu trách nhiệm, nếu trên giấy nộp tiền không đủ thông tin để 

có thể xác định được người nộp phí. 

Hồ sơ hoặc bản sao giấy nộp tiền được gửi về Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp 

theo địa chỉ số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (trước ngày 30/4/2019). 

Sở Tư pháp Tây Ninh thông báo đến Hội Công chứng viên tỉnh Tây Ninh, các 

các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các cá nhân có liên quan được 

biết để đăng ký tham dự./. 

 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- PGĐPT; 

- VP Sở (đăng Trang TTĐT của Sở); 

- Lưu: VT, BTTP. 
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