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THÔNG BÁO 

Kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 877/KL-STP 

ngày 21/6/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng 

Hoàng Gia 
 

  

Căn cứ Kết luận số 877/KL-STP ngày 21/6/2021 của Giám đốc Sở Tư 

pháp về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, chứng thực đối với 

Văn phòng công chứng Hoàng Gia; 

Qua xem xét Báo cáo số 263/BC-VPCC ngày 30/11/2021 của Văn phòng 

công chứng Hoàng Gia về việc thực hiện kết luận thanh tra trong lĩnh vực công 

chứng, chứng thực và các hồ sơ, tài liệu kèm theo chứng minh cho việc thực 

hiện kết luận thanh tra. Sở Tư pháp xác định Văn phòng công chứng Hoàng Gia 

đã hoàn thành việc thực hiện kết luận thanh tra của Giám đốc Sở Tư pháp; 

Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22 của Nghị định số 

33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực 

hiện kết luận thanh tra. Sở Tư pháp thông báo: 

- Kết thúc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 877/KL-STP ngày 

21/6/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực 

công chứng, chứng thực đối với Văn phòng công chứng Hoàng Gia. 

- Giao Thanh tra Sở Tư pháp thực hiện công khai thông báo này trên trang 

thông tin điện tử cơ quan, hoàn thành hồ sơ và đưa vào lưu trữ theo quy định./ 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Đối tượng thanh tra; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HS. 

GIÁM ĐỐC 
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