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THÔNG BÁO 

Về việc tạm thời chưa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị thành lập  

Văn phòng công chứng; hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của Văn phòng công chứng trong trường hợp thay đổi trụ sở  

Văn phòng công chứng sang địa bàn cấp huyện khác 

 

Luật số 28/2018/QH14 “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có 

liên quan đến quy hoạch” được Quốc hội 14 thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Công chứng năm 2014. Theo đó, các quy định liên quan đến quy 

hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng được bãi bỏ. Dẫn đến Quy định 

về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 

04/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa không còn phù hợp. 

Thực hiện văn bản số 449/BTP – BTTP ngày 12/02/2019 của Bộ Tư pháp 

và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3175/UBND – NC ngày 

08/4/2019 về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 

Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014; Sở 

Tư pháp đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 

386/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên 

quan, trình UBND tỉnh ban hành theo quy định của Luật Công chứng. 

Để triển khai thi hành Luật số 28/2018/QH14 và Luật Công chứng năm 

2014 đạt hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, nâng cao chất lượng hoạt động công 

chứng góp phần bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao 

dịch; phòng ngừa tranh chấp; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, tổ chức, Sở Tư pháp thông báo tạm thời chưa tiếp nhận và giải quyết 02 

thủ tục hành chính dưới đây, cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy 

định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 

386/QĐ-UBND: 

1. Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng  

2. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công 

chứng (đối với trường hợp thay đổi trụ sở của Văn phòng công chứng từ địa bàn 

cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác trên địa bàn tỉnh) 



 

Sở Tư pháp trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được 

biết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp (để b/c); 
- UBND tỉnh:VBĐT (để b/c); 

- Hội CCV tỉnh (để biết);  

- Giám đốc STP (b/cáo); 

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tin); 
- Trung tâm dịch vụ HCCTT tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử STP (đăng tin); 

- Các tổ chức HNCC trên địa bàn tỉnh; 
- Lưu: VT, BTTP. 

    KT. GIÁM ĐỐC  

     PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Đặng Văn Khánh 
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