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THÔNG BÁO 

V/v cấp Giấy đăng ký hoạt động của 
Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư 

   
   Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông báo đến quý cơ quan, tổ chức có liên 
quan về việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm 
hữu hạn Lê Nguyễn, cụ thể như sau: 
 - Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lê Nguyễn có địa chỉ trụ sở tại số: Tầng 7, 
Tòa nhà Khang Thông, số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh; 
 - Người đại diện theo pháp luật: Lê Thành Kính. Thẻ luật sư số: 2805, ngày 
cấp: 13/6/2017. Là thành viên Đoàn luật sư: Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Giấy đăng ký hoạt động số: 41.02.0021/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố 
Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 03 háng 7 năm 2017;  
 - Lĩnh vực hoạt động: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố 
tụng, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định; 
 - Kể từ ngày 06/5/2019, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lê Nguyễn có thành 
lập Chi nhánh Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lê Nguyễn tại Cần Thơ, trụ sở chi 
nhánh tại số: Số 64 Trần Văn Trà (đường A3), khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng 
Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh số: 57-
06-0178/TP/ĐKHĐ cấp ngày 06/5/2019 do luật sư Nguyễn Thị Châu Loan làm 
Trưởng chi nhánh.  
 Nay Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông báo đến quý cơ quan, tổ chức có 
liên quan để biết./. 
Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC    
- Cục thuế thành phố Cần Thơ;                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục thống kê thành phố Cần Thơ; 
- Công an thành phố Cần Thơ; 
- Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ; 
- Ủy ban nhân dân quận Cái Răng; 
- Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú;  
- Văn phòng Sở (đăng cổng thông tin điện tử);                                           
- Lưu: VT, BTTP.                                                                                     Lê Quốc Trung           
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