
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

              SỞ TƯ PHÁP  

 Số:          /STP-BT&HCTP 
 

V/v thông báo tổ chức tiếp nhận yêu 
cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp 

đồng, giao dịch công chứng trước đó 
đã thực hiện tại Văn phòng công 

chứng Mai Lan 
 

 

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Tuyên Quang, ngày      tháng 10 năm 2022  

                                          Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; 
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 
- Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc thành phố   
Tuyên Quang.  

 

 

 Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 06 năm 2014; Quyết định số 

491/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

thu hồi Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Mai Lan; Quyết 

định số 148/QĐ-STP ngày 19/8/2022 của Sở Tư pháp về việc thu hồi giấy đăng 

ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mai Lan; Quyết định số 147/QĐ-STP 

ngày 18/8/2022 của Sở Tư pháp về việc chỉ định Phòng công chứng số 1 trực 

thuộc Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ công chứng của Văn phòng công chứng Mai 

Lan. Sở Tư pháp xin thông báo như sau: 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Luật Công chứng năm 2014: "2. Việc 

công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng 

được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng 

đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng 

đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng 

hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ 

hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch".  

 

 



 

Vì vậy, để đảm bảo quyền cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch công chứng trước đó đã được 

thực hiện tại Văn phòng công chứng Mai Lan, Sở Tư pháp thông báo để các tổ 

chức, cá nhân biết khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng thì đến 

Phòng công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp theo địa chỉ: Số 06, đường Chiến 

thắng Sông Lô, tổ 3, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang (Điện thoại: 0207.3822.158) để được hướng dẫn và thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Sở Tư pháp trân trọng thông báo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Như trên; 

  - Báo Tuyên Quang; 
  - Đài PT&TH Tuyên Quang; 
  - Trang TTĐT STP             (đăng 
  - Trang PBGDPL tỉnh TQ   tải); 

- Lưu: VT, BT&HCTP (L.T.Thanh).   

 

  KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 
 

   Đặng Thị Thanh Hương   
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