
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 

V/v thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động của 

tổ chức hành nghề Luật sư 

(VPLS An Nghiệp & Cộng 

sự) 

Kon Tum, ngày        tháng       năm 

 

 

 

 

Kính gửi: 

  - Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; 

  - Các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh; 

  - Đoàn Luật sư tỉnh; 

  - Cục Thuế tỉnh; 

  - Cục Thống kê tỉnh; 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

  - Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

  - Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; 

  - Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi. 

 Thực hiện Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư năm 2012, Sở Tư pháp tiếp nhận đề nghị thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư, cụ thể: thay đổi tên của tổ chức hành 

nghề Luật sư. Nay, Sở Tư pháp thông báo như sau: 

 1. Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Luật sư Sài Gòn An Nghiệp, ngày 

10/10/2022, Sở Tư pháp đã tiến hành cấp lại Giấy Đăng ký hoạt động của Chi 

nhánh tổ chức hành nghề Luật sư số 38010007/TP/ĐKHĐ (ngày cấp lần đầu: 

22/5/2017) với nội dung thay đổi như sau: thay đổi tên từ “Văn phòng Luật sư 

Sài Gòn An Nghiệp” thành “Văn phòng Luật sư An Nghiệp & Cộng sự”. (Có 

Giấy Đăng ký hoạt động kèm theo) 

 2. Giấy Đăng ký hoạt động số 38040008/TP/ĐKHĐ được Sở Tư pháp tỉnh 

Kon Tum cấp lần đầu vào ngày 25/9/2017, số lần thay đổi: 1 được cấp vào ngày 

17/10/2017 không còn giá trị pháp lý. 

 Sở Tư pháp thông báo đến các cơ quan có liên quan biết, phục vụ cho hoạt 

động quản lý của cơ quan mình./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, HC&BTTP Đ.B.Đông 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vương Văn Tuyên 
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