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KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4199/Qð-UBND
ngày 27/12/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
Luật Công chứng năm 2014 ñược Quốc hội thông qua ngày 20/6/2014, có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Việc ban hành Luật Công chứng năm 2014 có ý
nghĩa quan trọng góp phần tháo gỡ những khó khăn, bất cập về thể chế, nâng cao chất
lượng của hoạt ñộng công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng,
tăng cường vai trò quản lý nhà nước ñối với hoạt ñộng công chứng, ñáp ứng ñược
chủ trương của ðảng và Nhà nước về xã hội hóa hoạt ñộng công chứng phù hợp với
công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Thực hiện Quyết ñịnh số 2250/Qð-BTP ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng, ñồng thời
ñể việc triển khai thi hành Luật Công chứng ñược kịp thời, ñồng bộ, thống nhất và có
hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật
Công chứng năm 2014 với nội dung như sau:
I. Mục ñích, yêu cầu.
1. Mục ñích:
Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Công chứng
năm 2014 ñến cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề
công chứng và các tầng lớp nhân dân trên ñịa bàn tỉnh.
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy ñịnh của Luật Công chứng, xác ñịnh
trách nhiệm cụ thể ñối với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan trong việc triển
khai thực hiện Luật Công chứng ñược thống nhất, ñồng bộ, kịp thời và hiệu quả.
Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người thực hiện công chứng và
người yêu cầu công chứng.
2. Yêu cầu:
Xác ñịnh cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trong việc triển khai thi hành Luật Công chứng.

