UBND TINH THAI B1NT-! CONG bA xA HQI cliii NGHIA VIT NAM
sO TU' PHiP
DQc Ip - Ty do - lTqnh phüc

sá:O-1 /TB-STP

TháiBInh, ngày

01 thdng 01 náin 2021

THÔNG BAO
V vic ghi nh4n viec hoàn thãnh thôi gian và các nghia vii
cüa Ngu'ô'i tp sv vão So thee dôi tp sçr
Sb Tu pháp tinE Thai Bmnh nhn duqe Báo cáo k& qua tp sij hành
nghê cong chfrng cüa bà Pham Thj Thu Các sinh ngây 20/9/1963, riui dàng k
hO khu thu&ng trü: TM trn VU Thu, huyön Vu Thu, tinh Thai Binh; ch a
hin nay: SO nhá 134, khu An BInh, thi wan VU Thu, huyn VU Thu, tinh
Thai Binh (dáng Ig5 tap si tgi Van phông cOng cháng Nguyen Th/ NgOn, try
s& Wi SO nhà 109, phó BId 59 77Cm, thj thin Dong Hung, huyn DOng Hung
tinh Th6i Blnh và do cOng chthig vien Nguyen TN Ngan hu'&ng dan tç2p ste,),
Sau khi tiên hàth kirn ira M sa, can cü quy djnh cüa Lut Cong chüng nAm
2014 vâ Thông Ut so 04/2015/fl-BTP ngày 15/04/2015 cUa BO Tu pháp
hubng dn tp 5kT banE ngh cOng chUng, Sb 'Pu pháp thông báo:
(3hi nhn viéc hoán thành thbi gian (bat ddu tIe ngày 18/6/2020 dEn
ngày 18/12/2020,) vã nghia vçi $p sçr hMth ngh cOng ch&ng eUa bà Pham Tht
Thu Cue vão SO theo dOi tap sir hânh ngh cOng chfrng cUa Sb Tu pháp tinh
Thai Blab.
Sb Tir pháp tixth Thai Blab thông báo dn cci quan, tã chüc, cá nhân
có lien quan ducre bi&/.
No'i n/nm:
- Cuc B try tu pháp, BTP (báo cáo);
- Lh dao Sâ;
- VPCC Nguyen Thj Ngán;
- Ba Pham TM Thu Cue;
- Trang thông tin din tCr Sâ Tu pháp;
- Luu: VP, BflP.
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