
 

 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

Số:      /STP-BTTP Sóc Trăng, ngày       tháng     năm 2021 

V/v xin ý kiến vào dự thảo  

Quyết định ban hành tiêu chí xét 

duyệt hồ sơ đề nghị thành lập        

Văn phòng công chứng trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

 - Hội Công chứng tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                              tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Công văn số 951/VP-NC ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc phân công Sở Tư pháp chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ 

sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thay thế 

Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019. Để đảm bảo tính thống nhất 

trước khi trình UBND tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ý kiến tham gia 

của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 08/5/2021 để tổng hợp.  

(Tài liệu được gửi kèm theo Công văn và được đăng tải tại Công thông tin 

điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: https://sotuphapsoctrang.gov.vn) 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

08/4/2021 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, BTTP, XDKTVBQPPL. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Phạm Tuân 

 

https://sotuphapsoctrang.gov.vn/
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