
 

THÔNG BÁO 

V/v ghi tên ông Hoàng Tuấn Phong 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 trưởng 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 

08 ngày 15/4/2022 của Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Nhiều 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: Hoàng Tuấn Phong - Sinh ngày: 17/4/1996.    

- CCCD số: 070096006227, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 

hội cấp ngày 28/6/2021. 

- Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 6A, khu phố Xuân Bình, phường 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

Ông Hoàng Tuấn Phong đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng, 

được cấp Giấy chứng nhận số 4904/2022/CC ngày 13/01/2022 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 Văn Nhiều. 

- Địa chỉ: Khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước. 

3. Người hướng dẫn tập sự: 

- Công chứng viên Dương Đức Bình. 

- Thẻ công chứng viên số  237/CCV do Sở Tư pháp cấp ngày 09/02/2022.  

- Thời gian tập sự: Tính từ ngày Sở Tư pháp ban hành Thông báo này. 

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); 

- Giám đốc (b/c); 

- VPCC Nguyễn Văn Nhiều; 

- CCV Dương Đức Bình; 

- Ông Hoàng Tuấn Phong;  

- Hội Công chứng viên tỉnh BP; 

- Website STP; 

- Lưu: VT, P.GD&BTTP. 

TUQ.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
             

 

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 4 năm 2022 

                   


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T08:42:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Huệ<nguyenthihue.stp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T08:59:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T08:59:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-18T09:00:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp<sotp@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




