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V/v đăng ký tập sự 
hành nghề công chứng 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Phú Yên, ngày           tháng 01 năm 2022 
 

 
       Kính gửi:  

                - Bà Phạm Bảo Trân; 
 

                                        - Văn phòng công chứng Nguyễn Trung Đoàn. 

 
Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đăng ký tập sự hành nghề công chứng của bà 

Phạm Bảo Trân (tự liên hệ). Sau khi kiểm tra hồ sơ, nhận thấy hồ sơ đảm bảo theo 

quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ 
Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng và đã ghi tên bà Trân vào 
Danh sách người tập sự hành nghề công chứng với các nội dung như sau: 

- Phạm Bảo Trân, sinh ngày 31/5/1986. 

- Thường trú: 12/15 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên. 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng số hiệu 

4713/2021/CC, số ngày vào sổ: 1625/QĐ-HVTP do Giám đốc Học viện Tư pháp 
cấp ngày 09/12/2021. 

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự: Văn phòng công chứng 
Nguyễn Trung Đoàn. 

- Công chứng viên hướng dẫn tập sự: Ông Nguyễn Trung Đoàn. 

- Ngày, tháng, năm ghi tên: 05/01/2022. 

Sở Tư pháp thông báo để bà Phạm Bảo Trân và Văn phòng công chứng 
Nguyễn Trung Đoàn biết./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, HCBTTP&PBGDPL. 
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