
  UBN TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP

Số:           /TB-STP

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

Hải Dương, ngày       tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng 

trên địa bàn huyện Cẩm Giàng năm 2022  

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh
ban hành kèm theo Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn
phòng công chứng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quyết định số 17/2021/QĐ-
UBND); Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh phê
duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng giai đoạn
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3129/UBND-VP ngày 25/8/2021
của UBND tỉnh về việc chỉ đạo định hướng phát triển Văn phòng công chứng
trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập
Văn phòng công chứng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng Văn phòng công chứng được thành lập: 01 Văn phòng.
2. Thành phần, thủ tục và cách thức tiếp nhận hồ sơ:
a) Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập Văn phòng công chứng, nộp

hồ sơ theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Luật Công chứng năm 2014 và Quyết
định số 17/2021/QĐ-UBND.

b) Cách thức nộp hồ sơ: Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua
hệ thống bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
(địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh Hải Dương, đường Tôn Đức Thắng, thành phố
Hải Dương).

c) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (theo Mẫu TP-CC-08 ban

hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công 
chứng).

- Đề án thành lập Văn phòng công chứng (trong đó nêu rõ: sự cần thiết
thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện
vật chất …. và kế hoạch triển khai thực hiện; kèm các giấy tờ chứng minh các
nội dung nêu tại Đề án). Lưu ý, bám sát các tiêu chí thành lập Văn phòng công
chứng theo Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập Văn
phòng công chứng.

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
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Hồ sơ được sắp xếp khoa học, đánh bút lục (số lượng 01 bộ); hồ sơ đã tiếp
nhận sẽ không được hoàn trả.

d) Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022 đến 16 giờ
ngày 20 tháng 5 năm 2022 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

Sở Tư pháp thẩm định, xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng
từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ. Căn cứ kết quả xét duyệt hồ sơ, Sở Tư pháp 
trình UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập theo đúng quy định pháp luật.

Vậy Sở Tư pháp thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu biết và
thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ tư pháp - BTP;
- UBND tỉnh;
- Hội Công chứng viên tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- UBND huyện Cẩm Giàng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử STP;
- Lưu: VT; HC&BTTP.

GIÁM ĐỐC

Bùi Sỹ Hoàn
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