
   UBND TỈNH QUẢNG NAM
  SỞ TƯ PHÁP

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

              #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
 V/v phối hợp tổ chức triển khai
thực hiện Đề án tăng cường QLNN
    trong hoạt động công chứng

Kính gửi: 
- Các Sở, Ban, ngành;
- Công an tỉnh, TAND tỉnh; Cục THADS tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thuế tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Quảng Nam;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.                                                                                                

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 
2139/QĐ-UBND ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động 
công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề 
án, Sở Tư pháp kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, các nhiệm vụ cụ thể được nêu tại Đề án 
tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của 
UBND tỉnh) chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, 
phạm vi quản lý ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đảm bảo triển khai thực hiện 
kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công 
chứng, vị trí, vai trò của hoạt động công chứng, giá trị pháp lý và hệ quả pháp lý 
của văn bản công chứng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa 
phương với các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

3. Kịp thời phối hợp với Sở Tư pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, chia sẻ, cung cấp thông 
tin cho các tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình công chứng các hợp 
đồng, giao dịch, nhất là các giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh 
nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch.

(Đề án này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối 
hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 
http://sotuphapqnam.gov.vn, mục VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH)

Rất mong sự quan tâm phối hợp triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BTTP.

 KT.GIÁM ĐỐC
                 PHÓ GIÁM ĐỐC
                             

                  #ChuKyLanhDao  

http://sotuphapqnam.gov.vn/
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