UBND TINH THAI BTN}I
SUTIYPHAP

s&52

/TB-STP

CQNG bA xi HQI CHU NGHTA VIETNAM
floe lAp - Dy do - HnhphOc
Thai Bin/i, ngày 2 tháng 10 nàrn 2020

THÔNG MO
V vic xóa dáng k2 hành ngh và thu hài The ctng ch&ng viên
Ngày 23/10/2020, Sâ Tu pbáp tinh Thai Binh nhn duqc Thông báo so
12/TB-VPCC cüa Van phông cong chfrng Nguyen Thj Hiên ye vic châm düt
tu each COng chñng vien hcp danh. Can ca quy djnh tai khoãn 3 Diêu 35 Lut
Cong chórig nãrn 2014, Diêu 5 Thông tu sO Q6/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015
cüa B Tu pháp quy djnh chi tiOt va huóng dan thi hành mQt sO diêu cüa Lu@
Cong chrng, S& Ta pháp tinh Thai Binh ban hãnh QuyOt djnh so 84/QD-STP
ngày 26/10/2020 ye viie xóa däng k hành nghê vâ thu hoi The cOng chftng
viên s 34/CCV cap ngây 02/8/20 18 dOi vói ông Nguyen TiOn Nhuqng (sixth
ngãy 26/5/1942), noi dàng k thutng trá: Phu'ông Quang Trung, thãnh phô
Thai BInh, tinh Thai BInh; Noi dAng k' hãnh nghê: Van phông cOng chüng
Nguyen Thj Hiên, Vy S& Ta pháp thông báo:
- XOa tOn cOng chimg vien Nguyn Tiên Nhugng khôi Danh sách cOng
chirng vien hãnh nghO ti tinh Thai Blnh kO tr ngày 26/10/2020.
- Ong Nguyk Tin Nhuqng lthông duqc k' van ban cong chrng k tü
ngày chain d&t hgp dông lam vic 23/10/2020 tçd Van phOng cOng ehüng
Nguyn Thj HiOn.
Sâ Ta pháp tinh Thai Binh thông báo dn co quan, t chac, cá nhân cô
lien quan duqc hiOt và thiyc hin theo dáng quy djnh cUa pháp 1ut./.
Nol n/ian:
- B Ta pháp (d b/c);
- HÔI CCV tinh Thai Binh;
- Unh dao SO;
- 'VPCC Nguyen TN Hiên;
- Ong Nguyen TiCn Nhayng;
- Cong thông tin din ti cQa 56;
- Lan: VP, BTTP.
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