
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:         /UBND-TP 

V/v: Thực hiện quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC lĩnh vực chứng thực 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã và 

Tổ chức hành nghề công chứng 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  

               Cẩm Thuỷ, ngày      tháng 7  năm 2020 

   

  Kính gửi:   

                         - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

                         - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-STP ngày 16/07/020 của Sở Tư Pháp tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh 

vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

và Tổ chức hành nghề công chứng; Công văn số 1262/UBND-VP ngày 21/7/2020 

của UBND huyện về việc giao tham mưu thực hiện Quyết định phê duyệt quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Tổ chức hành nghề công chứng.  

UBND huyện sao gửi toàn văn Quyết định và quy trình nội bộ giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã và tổ chức hành nghề công chứng. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở quy trình 

đã được phê duyệt tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt nội dung Quyết định 

của Sở Tư Pháp tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn 

vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND huyện (phòng Tư pháp) để giải quyết kịp 

thời ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban biên tập Website huyện;                                                                             

-   Lưu  VT,  TP. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                 Trần Đức Hùng 
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