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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công chứng
trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020
Nhằm thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Công chứng năm 2014, Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; 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; Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày
15 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật công chứng và Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày
28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định tiêu chí xét duyệt hồ
sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; đồng thời, để hoạt động quản lý nhà
nước về công chứng ở địa phương được đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước
về công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2020, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Đưa hoạt động quản lý nhà nước về công chứng đi vào nề nếp, có hiệu quả.
Qua đó xây dựng được mạng lưới các tổ chức hành nghề công chứng ngày càng
chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy các quan
hệ, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại trên địa bàn thành phố phát triển tốt;
b) Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; đồng thời
đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả trong quá trình quản lý nhà nước về công chứng.
2. Yêu cầu
a) Phải xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên
quan cũng như đưa ra giải pháp, tiến độ phù hợp, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch;
b) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan, tổ
chức căn cứ Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện, phối hợp thực hiện đúng tiến độ,

