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  Trà Vinh, ngày      tháng  6 năm 2022  

 
THÔNG BÁO  

Về việc chiêu sinh lớp đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng năm 2022   
 
  

Căn cứ Luật luật sư, Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; để 

tạo nguồn phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên trên địa bàn tỉnh đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thực hiện dịch vụ pháp lý 

và công chứng các hợp đồng, giao dịch, góp phần quan trọng phục vụ cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

Để có cơ sở xin chủ trương UBND tỉnh cho phép Sở Tư pháp phối hợp với 
Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp mở các khóa đào tạo nghề luật sư và nghề công 

chứng trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh thông báo chiêu sinh khóa đào 
tạo nghề luật sư, nghề công chứng tại tỉnh Trà Vinh như sau: 

1. Đối tượng đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề luật sư, nghề công 
chứng:  

Là Người đã tốt nghiệp đại học luật. 

2. Điều kiện mở khóa đào tạo 

- Khóa đào tạo nghề luật sư được mở khi có đủ 40 học viên đăng ký trở lên. 

- Khóa đào tạo nghề công chứng được mở khi có đủ 40 học viên đăng ký trở 
lên. 

3. Học phí của các khóa đào tạo 

Do Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp quy định (sẽ có thông báo sau khi có 

quyết định mở lớp). 

4. Thời gian khóa đào tạo 

- Thời gian khóa đào tạo nghề luật sư 12 tháng (học các ngày thứ Bảy và 
ngày Chủ Nhật hàng tuần). 

- Thời gian khóa đào tạo nghề công chứng 12 tháng (học các ngày thứ Bảy 
và ngày Chủ Nhật hàng tuần). 

5. Địa điểm đạo tào 

Tại Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh, số 04 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

6. Cấp giấy chứng nhận  

- Học viên hoàn thành khóa đào tạo nghề luật sư được Học viện Tư pháp, Bộ 

Tư pháp cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư. 
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- Học viên hoàn thành khóa đòa tạo nghề công chứng được Học viện Tư 
pháp, Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề 

công chứng.  

7. Thời gian đăng ký học và khai giảng 

- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày Thông báo cho đến hết ngày 31/8/2022 (nội 
dung đăng ký theo Phiếu khảo sát đính kèm). 

- Thời gian khai giảng: Dự kiến trong quý IV năm 2022. 

Học viên đăng ký tham gia học các khóa đầo tạo nêu trên điền thông tin và 

ký tên vào Phiếu khảo sát đính kèm theo gửi về Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 
pháp, Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh (địa chỉ số 04 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ điện thoại: 
0294.3866.121 gặp đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc để hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh (phối hợp thông báo); 
- Trường Đại học Trà Vinh (phối hợp thông báo); 
- UBND huyện, TX, TP (phối hợp thông báo); 
- UBND các xã, phường, thị trấn (phối hợp thông báo) 
- Sở Tư pháp các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng,  
  Vĩnh Long (nhờ thông báo); 
- GĐ, PGĐ STP (để biết); 
- Thông báo trên Trang thông tin điện tư của STP; 
- Lưu VT, HC&BTTP.  
 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Trần Văn Dài  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

Nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo nghề luật sư, nghề công chứng 
 

 

 

- Họ và tên: .............................................................................................. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................... 

- Quê quán:.............................................................................................. 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

- Đơn vị công tác (nếu có):....................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................... 

- Đã tốt nghiệp Đại học luật năm:…………………………………………. 

- Số điện thoại liên hệ: ............................................................................. 

          - Đăng ký tham gia học Lớp đào tạo nghề luật sư                                              

          - Đăng ký tham gia học Lớp đào tạo nghề công chứng 

 

...................., ngày         tháng       năm ………… 

                                                                                  Học viên đăng ký 

                                                                  (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 
 

* Lưu ý: 

 - Học viên đăng ký ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu đăng ký. 

 - Phiếu đăng ký học gửi về địa chỉ: Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 
tỉnh Trà Vinh, địa chỉ số 04 Lê Thánh Tôn, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 0294.3866.121 gặp đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc.    
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