
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động  

của Văn phòng công chứng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM 

 Căn cứ Luật công chứng ngày 26 tháng 6 năm 2014; 

 Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng; 

Căn cứ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; 

Trên cơ sở Đơn đề nghị tạm ngừng hoạt động của Văn phòng công chứng Việt 

Hoàng, đề ngày 19 tháng 4 năm 2021 và Quyết định số 08/VPCC ngày 19 tháng 4 

năm 2021 của Văn phòng công chứng Việt Hoàng về việc tạm ngừng hoạt động của 

Văn phòng công chứng; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Việt 

Hoàng. Số Giấy đăng ký hoạt động: 02/TP-ĐKHĐ của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum cấp 

ngày 10/3/2020 được ghi nhận nội dung thay đổi đăng ký hoạt động Văn phòng công 

chứng ngày 27/10/2020. 

Lý do thu hồi: Văn phòng công chứng Việt Hoàng chỉ còn một công chứng 

viên hợp danh và không bổ sung được công chứng viên hợp danh mới trong thời hạn 

06 tháng kể từ ngày thiếu công chứng viên hợp danh và củng cố lại bộ máy nhân sự. 

 Văn phòng công chứng Việt Hoàng có trách nhiệm nộp lại Giấy đăng ký hoạt 

động nêu trên cho Sở Tư pháp để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, Văn 

phòng công chứng Việt Hoàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: Kon Tum, ngày        tháng      năm 



 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;                                                                                        
- Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Ngọc Hồi; 

- Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi; 

- Thị trấn PLei Kần, huyện Ngọc Hồi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở (đ/tin); 

- Lưu: VT,HC&BTTP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Trần Minh Thắng 
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