
ỦY BAN NH^ DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Tư PHÁP ^ ^

/STP-LLTP Thành phố Hồ Chỉ Minh, ngày thảng 3 nấm 2020
V/v thu hồi và hủy bỏ Phiếu Lý

lịch tư pháp

Kính gửi: ông Phan Anh Tuấn
Địa chỉ; 481/6A Ba Đình, phường 9, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 27/11/2019, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận yêu cầu cấp
Phiếu iý lịch tư pháp của ông. Ngày 03/01/2020, Sở Tư pháp nhận được Công văn số
38259/TTLLTPQG-HCTH ngày 29/12/2019 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
với nội dung như sau: Ngày 22/ỉ1/1984, Tòa ản nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử
ỉ2 năm tù (ản sổ 236/HSST) về tộỉ "Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa".

Căn cứ kết quả phúc đáp nêu trên và Cơ sở dữ liệu về án tích của ông Phan Anh
Tuấn tại Sở Tư pháp (Bản án không có kháng cáo, kháng nghị). Sở Tư pháp cấp Phiếu
Lý lịch tư pháp số 2, số Phiếu 4905/STP-LLTP ngày 14/02/2020 với tình trạng "Có án
tích".

Ngày 11/3/2020, ông liên hệ Sở Tư pháp cung cấp Bản án sổ 174/HSPT ngày
23/5/1986 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sửa
án sơ ửiẩm, tuyên bố ông không phạm tội "Tham ỗ tài sản xã hội chủ nghĩa", hủy bỏ
các quyết định của án sơ thẩm đối với ông.

Căn cứ quy định Điều 50 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Sở Tư pháp Thành phố
Hồ Chí Minh thông báo tìiu hồi, hủy bỏ Phiếu Lý lịch tự pháp số 2, số Phiếu 4905/STP-
LLTP ngày 14/02/2020 đã được cấp có nội dung không chừửi xác.

Sở Tư pháp thông báo đến ông được biết./.

GIÁM ĐỔC
TRƯỏg* LÝ LỊCH TƯ PHÁP

-Như trên;
- Đãng vvebsite Sở Tư Pháp;
- Lưu: VT, LLTP/Nhi.
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