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An Giang, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v tiếp tục tiếp nhận hồ sơ lớp đào tạo nghề Đấu giá tại An Giang  

 

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và sự đồng ý của 

Học viện Tư pháp, thời gian qua, Sở Tư pháp đã tiến hành thông báo tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký học lớp đào tạo nghề Đấu giá tại tỉnh An Giang theo Thông báo 

số 30/TB-STP ngày 21/5/2020; Thông báo số 46/TB-STP ngày 31/8/2020; 

Thông báo số 212/TB-STP ngày 19/02/2021; Thông báo số 10/TB-STP ngày 

04/3/2021 Thông báo số 34/TB-STP ngày 04/5/2021; Thông báo số 68/TB-STP 

ngày 11/8/2021. Theo Thông báo số 68/TB-STP có thời hạn nhận hồ sơ đến hết 

ngày 31/12/2021. Tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tư pháp đã thông tin, trao đổi 

và đạt sự đồng thuận của 11/17 người đăng ký tham dự lớp đào tạo nghề đấu giá 

về phương án thu phí và kinh phí phát sinh trong quá trình thực hiện mở lớp. 

Tuy nhiên hiện tại số lượng hồ sơ đăng ký chưa đủ để mở lớp theo yêu cầu từ 

Học viện Tư pháp (số lượng mở lớp phải từ đủ 40 hồ sơ trở lên). 

Sở Tư pháp tỉnh An Giang đã có văn bản số 375/STP-BTTP ngày 

24/3/2022 về việc phối hợp mở lớp đào tạo nghề luật sư, đấu giá viên tại tỉnh An 

Giang đề nghị xin gia hạn thêm thời gian mở lớp đến tháng 09/2022. Do đó, Sở 

Tư pháp tiếp tục thông báo về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lớp đào 

tạo nghề Đấu giá tại tỉnh An Giang. 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/09/2022. 

2. Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 30/TB-STP. 

Đề nghị các Sở Tư pháp: Thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Đồng 

Tháp, tỉnh Vĩnh Long; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp hỗ trợ thông báo nội dung trên 

để tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh/thành phố có nhu cầu biết, đăng ký. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận:     

- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; 

- UBND tỉnh An Giang; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang; 

- Sở Tư pháp: Thành phố Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang, 

tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long; 

- Các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Sở (để đăng CTT); 

- Lưu: VT, BTTP. 

(Đính kèm Thông báo số 30/TB-STP ngày 21/5/2020 

của Sở Tư pháp) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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