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QUYẾT ĐỊNH 

 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng; 

Căn cứ Thông báo của Văn phòng công chứng Nguyễn Đức Phú ngày 

27/7/2022 về việc chấm dứt tư cách thành viên đối với công chứng viên hợp danh Bùi 

Văn Đức; 

Xét đề nghị của Phòng Hành chính Tư pháp- Bổ trợ tư pháp, 

                                          QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của 

Ông/bà sau đây: 

 

 

STT 

 

 

Họ và tên 

Số, ngày, tháng, 

năm của Quyết 

định bổ nhiệm/ 

bổ nhiệm lại công 

chứng viên 

Số, ngày, tháng, 

năm của Quyết 

định đăng ký 

hành nghề và cấp 

thẻ công chứng 

viên 

Số thẻ 

công 

chứng 

viên bị 

thu hồi 

1 Bùi Văn Đức Số 588/QĐ-UB 

ngày 06/7/1994 

47/QĐ-STP ngày 

30/05/2016 

11/CCV 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Thẻ công chứng viên của ông Bùi Văn Đức không còn giá trị sử dụng kể 

từ ngày quyết định này có hiệu lực. Ông Bùi Văn Đức có trách nhiệm nộp lại 

Thẻ công chứng viên cho Sở Tư pháp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng HCTP-BTTP, Trưởng Văn 

phòng công chứng Nguyễn Đức Phú và ông Bùi Văn Đức có trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để báo cáo); 

- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Hội công chứng viên tỉnh;  

- Cổng TTĐT Sở;  

- Lưu: VT,  HCTP-BTTP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Nghĩa 
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