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THÔNG BÁO 

V/v Cấp giấy đăng ký hoạt động của Công ty luật trách nhiệm 
 hữu hạn một thành viên Bảo Gia và Cộng sự 

   
   Căn cứ Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 
11 năm 2012; 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 Công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Gia và Cộng sự, cụ thể như sau: 

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Gia và Cộng sự có 
địa chỉ trụ sở: số 02N, đường Mậu, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ, do Luật sư Phạm Ngọc Hải là người đại diện theo pháp luật; Nơi 
đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ; là thành viên Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ. 

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Gia và Cộng sự có 
Giấy đăng ký hoạt động số: 57-02-0191/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp thành phố 
Cần Thơ cấp lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2020. 
 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 Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp);                                       PHÓ GIÁM ĐỐC    
- Cục Thuế thành phố Cần Thơ; 
- 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 Ninh Kiều; 
- Ủy ban nhân dân phường An Nghiệp;  
- Đăng cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;                                   Châu Thị Minh             
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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