
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ TƯ PHÁP   

Số :           /TB-STP

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

Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO 
Về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

       

     Kính gửi:           
- Công an tỉnh Hải Dương; 
- Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương;
- Cục Thuế tỉnh Hải Dương;
- Cục Thống kê tỉnh Hải Dương;
- UBND thành phố Hải Dương;
- UBND phường Hải Tân.

 Ngày 23/5/2022, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương đã thực hiện cấp lại Giấy 
đăng ký hoạt động số 04-02-0036/TP/ĐKHĐ cho Công ty luật TNHH MTV 
Quang Vinh (thực hiện thay đổi nội dung địa chỉ trụ sở) với nội dung như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của Công ty luật: 
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV QUANG VINH

Tên viết tắt: CÔNG TY LUẬT QUANG VINH
2. Địa chỉ trụ sở: Số 107 Tô Hiến Thành, phường Hải Tân, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương. 
Điện thoại: 0913356098                         Email:  
3. Người đại diện theo pháp luật của công ty luật:
- Họ và tên: Phạm Quang Vinh;               Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/01/1954 
- Căn cước công dân số 030054014168 cấp ngày 20/8/2021; nơi cấp: Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 78 Nguyễn Trãi, phường An Lưu, thị xã Kinh 

Môn, tỉnh Hải Dương.
- Thẻ luật sư số: 12796/LS. Ngày cấp: 31/01/2018.
- Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương. 
4. Lĩnh vực đăng ký hoạt động:
4.1. Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, 

bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân 
sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.
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4.2. Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 
liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 
doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và 
gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định 
của pháp luật.

4.3. Thực hiện tư vấn pháp luật.
4.4. Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có 

liên quan đến pháp luật.
4.5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác.
Căn cứ Điều 37 Luật Luật sư, Sở Tư pháp thông báo để Quý cơ quan biết./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HC& BTTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  

Lê Văn Ngoãn
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