
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              Kon Tum, ngày       tháng      năm  

V/v Thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động của 

Văn phòng công chứng  

 

     

 

 

Kính gửi:   

                 - Cục Bổ trợ tư pháp; 

        - Cục Thuế tỉnh Kon Tum; 

       - Cục Thống kê tỉnh Kon Tum; 

       - Công an tỉnh Kon Tum; 

       - Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; 

       - Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà; 

       - Ủy ban nhân dân phường Quyết Thắng; 

       - Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Hà. 

       - Hội Công chứng viên tỉnh Kon Tum, 

 

 Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở 

Tư pháp thông báo đến quý Cơ quan nội dung sau: 

 Trên cơ sở đề nghị của các Tổ chức hành nghề công chứng; Sở Tư pháp đã tiến 

hành ghi nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Phan 

Thị Nga, Văn phòng công chứng Quách Cao Yềm, Văn phòng công chứng Vũ Đăng 

Đoán, cụ thể như sau: 

1. Văn phòng công chứng Phan Thị Nga 

Đăng ký hành nghề từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 cho Công chứng viên hợp 

danh Thái Văn Ngọc, sinh năm: 1963, Chứng minh nhân dân số: 233248544 cấp 

ngày 27 tháng 6 năm 2013, Quyết định bổ nhiệm lại số 1034/QĐ-BTP ngày 21 tháng 

6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

2. Văn phòng công chứng Quách Cao Yềm 

- Đăng ký hành nghề từ ngày 28 tháng 02 năm 2022 cho công chứng viên hợp 

đồng Nguyễn Thị Minh Tâm, sinh năm: 1992; Căn cước công dân số: 

062192000835 cấp ngày 15 tháng 8 năm 2021; Quyết định bổ nhiệm số: 1651/QĐ-

BTP ngày 02/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

- Đăng ký hành nghề từ ngày 28 tháng 02 năm 2022 cho công chứng viên hợp 

đồng Phạm Hà Hồng Vy, sinh năm: 1993; Căn cước công dân số: 062193001599 cấp 
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ngày 28  tháng 4 năm 2021; Quyết định bổ nhiệm số: 1652/QĐ-BTP ngày 02/11/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

3. Văn phòng công chứng Vũ Đăng Đoán 

Xóa đăng ký hành nghề từ ngày 01 tháng 3 năm 2022 cho Công chứng viên 

hợp danh Thái Văn Ngọc, sinh năm: 1963, Chứng minh nhân dân số: 233248544 cấp 

ngày 27 tháng 6 năm 2013, Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng 

viên số: 58/QĐ-STP ngày 29/6/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp Kon Tum. 

(Sở Tư pháp gửi kèm theo các Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng công 

chứng) 

 Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum thông báo đến các cơ quan liên quan biết./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đc Chủ tịch Hội Công chứng; 

- Văn phòng Sở; 

- Các Tổ chức công chứng; 

- Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (đ/tin); 

- Lưu: VT; HC&BTTP/STP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thắng 
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