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

Số: 15/2010/CT-UBND

Tuyên Hóa, ngày 07 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ
Về tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động
công chứng, chứng thực trên địa bàn huyện

Sau khi triển khai Luật Công chứng năm 2006, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP
ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25
tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số
79/2007/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng
thực chữ ký, Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh
Quảng Bình và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, hoạt động công chứng,
chứng thực trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp và đã đạt được một số kết quả
nhất định, góp phần bảo đảm an toàn pháp lý trong các quan hệ giao dịch dân sự, kinh
tế, thương mại và các quan hệ xã hội khác, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tăng
cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã
hội của địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cán bộ làm công tác
chứng thực chưa đủ năng lực, còn để xảy ra một số trường hợp vi phạm về thủ tục
chứng thực. Lưu trữ hồ sơ chứng thực chưa khoa học; Ủy ban nhân dân một số xã, thị
trấn nhu cầu chứng thực của người dân rất lớn, trong khi cán bộ tư pháp - hộ tịch
phải giải quyết nhiều công việc chuyên môn khác nên ảnh hưởng đến tiến độ,
chất lượng và hiệu quả của công tác tư pháp nói chung, công tác chứng thực nói
riêng; nhiều địa phương khi thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch
liên quan đến bất động sản chưa thực hiện theo đúng quy định của các văn bản

