ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sô: 15/2019/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ
đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn
tỉnh Nam Định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND
ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến
quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng 2014;
Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp quy
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật công chứng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày
07 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu
chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh
Nam Định.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chí xét duyệt hồ
sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban
hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Nam Định:
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:
“2. Việc xét duyệt thành lập các văn phòng công chứng phải phù hợp với
điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với nhu cầu công chứng của từng
địa bàn cấp huyện, bảo đảm tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với
địa bàn dân cư, đáp ứng đầy đủ nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch
của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh”.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 như sau:
“2. Hồ sơ được đề nghị xét chọn phải có từ hai công chứng viên hợp danh
trở lên và phải đạt từ 50 điểm trở lên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, các tổ chức
và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.
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