
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của 

 Văn phòng luật sư Mai Phương 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

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; 

Căn cứ Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Tư pháp;   

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Mai Phương số: 
57-01-0075/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cấp ngày 02 tháng 01 năm 
2009; lý do: Văn phòng luật sư Mai Phương tự chấm dứt hoạt động theo quy định tại 
Khoản 3, Điều 1 của Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

Điều 2. Văn phòng luật sư Mai Phương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ tất cả 
các nghĩa vụ (nếu có) đối với cá nhân, tổ chức, Nhà nước theo quy định của pháp 
luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, bà Lê Thị Mai 
Phương - Trưởng Văn phòng luật sư Mai Phương và các cá nhân, đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

UBND TP.CẦN THƠ 
SỞ TƯ PHÁP 

 
     Số: 48/QĐ-STP 

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

 
                    Cần Thơ, ngày  27 tháng  02 năm 2020 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ;  
- Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện; 
- Chi cục thuế quận Ninh Kiều; 
- Đăng trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; 
- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

                     KT.GIÁM ĐỐC 
                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

                   
                  
                   Châu Thị Minh 
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