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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước 

trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính 

sách phát triển nghề công chứng;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 6/TTr-STP ngày    

16/3/2023.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tăng cường quản lý nhà 
nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Chủ tịch 
Hội Công chứng viên tỉnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Trọng Tấn

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-29-2015-nd-cp-huong-dan-luat-cong-chung-268406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-quyet-172-nq-cp-2020-chinh-sach-phat-trien-nghe-cong-chung-457855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

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

ĐỀ ÁN
Tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng

 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 (Kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Phú Thọ)

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý
Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính 

sách phát triển nghề công chứng;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/ 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;
Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 
19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng;

Căn cứ Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 26/03/2021 của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về 
chính sách phát triển nghề công chứng.  

2. Thực tiễn hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Quốc hội đã ban hành Luật Công chứng năm 
2006; Luật Công chứng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật 
có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018. Sự ra đời của Luật Công chứng 
đã thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về xã hội hóa hoạt động công 
chứng, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới của hoạt động 
công chứng, đưa công chứng phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và tính bền 
vững của hoạt động công chứng. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trước năm 2015 trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ có 14 tổ chức hành nghề công chứng với 24 công chứng viên, đến 
nay đã tăng lên 16 tổ chức hành nghề (14 Văn phòng công chứng, 02 Phòng công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-29-2015-nd-cp-huong-dan-luat-cong-chung-268406.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-quyet-172-nq-cp-2020-chinh-sach-phat-trien-nghe-cong-chung-457855.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/thong-tu-01-2021-tt-btp-huong-dan-luat-cong-chung-465909.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/quyet-dinh-299-qd-btp-2021-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-172-nq-cp-467379.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-quyet-172-nq-cp-2020-chinh-sach-phat-trien-nghe-cong-chung-457855.aspx
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chứng) với 31 công chứng viên đăng ký hành nghề. Trong đó, thành phố Việt Trì có 
06 tổ chức hành nghề công chứng; thị xã Phú Thọ 02 tổ chức hành nghề công chứng, 
huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao, huyện Đoan Hùng, huyện Thanh Sơn, huyện Cẩm 
Khê, huyện Tam Nông, huyện Thanh Thủy, huyện Hạ Hòa mỗi huyện 01 Văn phòng 
công chứng, còn 03/13 huyện chưa thành lập được các tổ chức hành nghề công chứng 
(Thanh Ba, Yên Lập, Tân Sơn).   

Trong thời gian qua, hoạt động công chứng đã có bước phát triển mạnh mẽ, kịp 
thời đáp ứng nhu cầu công chứng, đảm bảo an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, 
vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, tổ chức khi tham gia các hợp đồng, 
giao dịch. Từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong đời sống xã hội; góp phần thúc 
đẩy cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tạo lập môi trường pháp lý tin cậy cho các 
hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại, mang lại những lợi ích thiết thực cho 
người dân, từng bước phát triển nghề công chứng Việt Nam phù hợp với thông lệ 
quốc tế, đem lại hiệu quả cho quản lý nhà nước về công chứng, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động công chứng vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế do một số nguyên nhân sau: Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân 
chưa nhận thức đầy đủ về hoạt động công chứng cũng như giá trị pháp lý của văn bản 
công chứng, chưa phân biệt được công chứng và chứng thực; các tổ chức hành nghề 
công chứng thành lập tập trung chủ yếu tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát 
triển (thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ), một số huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn chưa thành lập được tổ chức hành nghề công 
chứng; công tác quản lý nhà nước còn thiếu công cụ hỗ trợ cần thiết trong bối cảnh xã 
hội hóa mạnh mẽ hoạt động công chứng; chưa xây dựng và kết nối tích hợp được hệ 
thống phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng với chứng thực và cơ sở dữ liệu đất đai, 
thuế, nhà ở dẫn đến chưa đáp ứng yêu cầu ngăn ngừa các hành vi lừa đảo, lợi dụng 
công chứng, chứng thực để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp gây mất trật tự 
an toàn xã hội; chất lượng công chứng viên không đồng đều; một số tổ chức hành 
nghề công chứng và công chứng viên còn vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp trong quá trình hành nghề; một số Văn phòng công chứng chưa đảm bảo duy 
trì điều kiện hoạt động theo quy định, thường xuyên có sự thay đổi công chứng viên 
hợp danh; Hội Công chứng viên tỉnh chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc 
quản lý Hội viên.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước cũng như nâng cao chất 
lượng hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu tiếp tục xã hội hóa hoạt động công 
chứng, phát triển nghề công chứng phù hợp với định hướng của Luật công chứng, 
Nghị quyết số 172/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc xây 
dựng và ban hành “Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong 
hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” là rất cần thiết. 

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu
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Phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh bảo đảm ổn định, bền vững nhằm 
tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận dịch vụ công chứng, bảo đảm an toàn pháp 
lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức; đổi mới hoạt động công chứng đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh.

2. Định hướng
a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động 

công chứng, bảo đảm vai trò định hướng, điều tiết của Nhà nước trong việc hỗ trợ 
phát triển nghề công chứng; gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công 
chứng trong việc kiểm soát phát triển tổ chức hành nghề công chứng; chuẩn hóa quy 
trình, thủ tục công chứng cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động công chứng, tiến tới thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch trên 
môi trường mạng.

b) Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng. Đẩy 
mạnh việc quản lý và nâng cao chất lượng, kỹ năng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp 
của đội ngũ công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ tại các tổ chức hành nghề công 
chứng.

c) Nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp của các sở, ban, ngành với Sở 
Tư pháp về tổ chức và hoạt động công chứng, đặc biệt là trong việc chia sẻ thông tin, 
liên thông các thủ tục hành chính; đấu tranh phòng chống tội phạm, lợi dụng công 
chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp. Phát huy trách nhiệm tự quản của 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên, nhất là trong việc đấu tranh với 
các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động  công chứng.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, chính sách phát triển 

nghề công chứng
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức 

của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của hoạt động công chứng và 
định hướng phát triển nghề công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 172/NQ-CP và 
Đề án này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên
2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về công chứng
2.1. Rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung thay thế các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động công chứng nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa 
quy định pháp luật về công chứng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
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- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
2.2. Ban hành Quyết định sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 22/2016/QĐ-

UBND ngày 26/07/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức trần thù lao 
công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.
2.3. Nghiên cứu, xem xét báo cáo UBND tỉnh ban hành Chính sách ưu đãi đối 

với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn (chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, thuê trụ sở với 
giá ưu đãi, cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 03 
(ba) năm đầu hoạt động) theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 
29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ.   

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính.
- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan.
3. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng ổn định, bền vững; xây dựng 

đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp, bảo đảm chất lượng
3.1. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát căn cứ theo tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân trên từng địa bàn cấp huyện; 
việc thành lập các Văn phòng công chứng phải phù hợp với Luật công chứng năm 
2014, Nghị quyết số 172/NQ-CP và Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 
23/11/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 
lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu 
cầu công chứng của các tổ chức và công dân. Khuyến khích việc thành lập các văn 
phòng công chứng ở địa bàn nông thôn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, vùng sâu, vùng xa đảm bảo cho tổ chức và cá nhân có cơ hội thuận lợi được 
tiếp cận với dịch vụ công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3.2. Tăng cường việc xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện và phối hợp 

với tổ chức xã hội nghề nghiệp về công chứng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
công chứng, bồi dưỡng kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, làm việc trên 
môi trường mạng và thực hiện việc cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu có liên quan đến 
hoạt động công chứng nhằm nâng cao kỹ năng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp cho 
công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ của các Văn phòng công chứng. 
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- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
3.3. Quản lý chặt chẽ việc tập sự hành nghề công chứng, thẩm định chặt chẽ 

việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, đăng ký hành nghề công chứng của công 
chứng viên, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, đăng ký hoạt động, thay đổi đăng ký 
hoạt động, chấm dứt hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định 
của Luật công chứng năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng
4.1. Tiếp tục hoàn thiện, đề xuất nâng cấp Cơ sở dữ liệu công chứng có kết nối 

với chứng thực và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối với cơ sở dữ 
liệu công chứng toàn quốc sau khi được Bộ Tư pháp xây dựng; nghiên cứu, khảo sát, 
trao đổi việc cập nhật, kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công 
chứng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, thuế, đăng ký biện pháp bảo 
đảm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thuế 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Hội Công chứng viên tỉnh và các 
cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và các năm tiếp theo.
4.2. Tập huấn, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng và 

dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Công chứng viên tỉnh, 

Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
4.3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy chế quản lý, khai thác và sử 

dụng Cơ sở dữ liệu công chứng và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
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5. Tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực công 
chứng

5.1. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động 
công chứng, đặc biệt là tình trạng công chứng “khống”, công chứng “treo”, công 
chứng ngoài trụ sở (trừ trường hợp được pháp luật quy định), cạnh tranh không lành 
mạnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh 
Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, đột xuất 
hoặc đơn khiếu nại, tố cáo và đơn thư phản ánh của tổ chức, công dân.

5.2. Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về việc phát hiện ngăn chặn và 
xử lý các hành vi giả mạo tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, người 
yêu cầu công chứng và phương thức thủ đoạn làm, sử dụng giấy tờ tài liệu giả trong 
hoạt động công chứng nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân, các thông tin liên quan 
đến đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Công 

chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5.3. Tăng cường sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 

liên quan trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động công chứng 
nhất là thông tin liên quan đến tài sản là đất đai, nhà ở nhằm bảo đảm an toàn pháp lý 
của các hợp đồng, giao dịch; phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm, lợi dụng 
hoạt động công chứng để hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan Thi hành án dân 
sự, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
5.4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 

quan trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là 
trong việc chia sẻ thông tin, liên thông các thủ tục hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Hội Công chứng viên tỉnh, các Tổ chức hành nghề công chứng và các cơ 
quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
6. Nâng cao vai trò, trách nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên tỉnh
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6.1. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật 
Công chứng; Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của Hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6.2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
của công chứng viên trong việc giám sát hoạt động hành nghề của công chứng viên, 
kịp thời phát hiện các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và quy tắc đạo đức hành 
nghề của công chứng viên; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của 
công chứng viên hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy 
định của pháp luật và điều lệ Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam.

- Cơ quan chủ trì: Hội Công chứng viên tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các Tổ chức hành nghề công chứng và các cơ 

quan có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
6.3. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng 

viên và nhân viên nghiệp vụ của các tổ chức hành nghề công chứng nhằm nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp cho 
công chứng viên.

- Cơ quan chủ trì: Hội Công chứng viên tỉnh. 
- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các tổ chức hành nghề công chứng. 
- Thời gian thực hiện: Hàng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp
- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì, 

nhiệm vụ được giao phối hợp trong Đề án; Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 
26/03/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 
19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ và Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Đề án; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực 
hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo quy định.

2. Sở Tài chính
- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì, 

nhiệm vụ được giao phối hợp trong Đề án và Kế hoạch số 1145/KH-UBND.
- Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu báo cáo UBND 

tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án, thực hiện công tác thanh, quyết toán theo quy 
định hiện hành. 

3. Công an tỉnh
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- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì, 
nhiệm vụ được giao phối hợp trong Đề án và Kế hoạch số 1145/KH-UBND.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong công tác phòng 
ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực công chứng; thường xuyên cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn của các 
đối tượng lợi dụng hoạt động công chứng để phạm tội, các dấu hiệu hành vi vi phạm 
pháp luật của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cung cấp quyết định kê biên tài sản, hủy bỏ lệnh kê biên tài sản 
trong giai đoạn điều tra, kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp về các trường hợp ngăn 
chặn giao dịch liên quan đến tài sản, giả mạo người, sử dụng giấy tờ giả để giao dịch 
để Sở Tư pháp cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu công chứng.

- Hỗ trợ hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng phương pháp, kỹ năng 
nhận biết giấy tờ, tài liệu giả, giả mạo người yêu cầu công chứng trong hoạt động 
công chứng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và rủi ro có thể xảy ra.

4. Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ 
- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề 

án và Kế hoạch số 1145/KH-UBND.
- Rà soát các quy định của pháp luật về quy trình nghiệp vụ tín dụng có liên 

quan đến hoạt động công chứng, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 
các quy định nhằm tăng cường thể chế pháp lý, chặt chẽ và thống nhất. 

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn và 
xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng và cán bộ làm công tác tín dụng vi phạm pháp luật 
liên quan đến hoạt động công chứng. 

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thường xuyên cung cấp thông tin về 
thế chấp, giải chấp tài sản của tổ chức và cá nhân cho Sở Tư pháp để kịp thời cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, 
giao dịch liên quan đến tài sản đó; chỉ đạo các tổ chức tín dụng và cán bộ làm công 
tác tín dụng không được móc nối, cấu kết với các tổ chức hành nghề công chứng và 
công chứng viên nhằm thỏa thuận chia tỷ lệ mức thu phí công chứng hợp đồng, giao 
dịch trái quy định của pháp luật. 

5. Cục Thuế tỉnh 
- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề 

án và Kế hoạch số 1145/KH-UBND.
- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thực hiện 

các nghĩa vụ thuế, chế độ quản lý, sử dụng biên lai, hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế 
toán và chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về quản lý thuế. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp xây dựng các giải pháp hỗ trợ, ưu đãi 
về thuế và các biện pháp hỗ trợ khác đối với những Văn phòng công chứng được 
thành lập tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định tại điều 16 
Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 
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hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng và các quy định pháp luật có 
liên quan. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan kết nối, liên thông cơ 
sở dữ liệu công chứng với cơ sở dữ liệu về thuế khi có đề nghị.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề 

án và Kế hoạch số 1145/KH-UBND.
- Thường xuyên cung cấp thông tin về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Sở Tư 
pháp để cập nhật và cơ sở dữ liệu công chứng nhằm hỗ trợ các tổ chức hành nghề 
công chứng và công chứng viên khi thực hiện công chứng các hợp đồng giao dịch, 
tránh rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động công chứng. 

- Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin với Sở Tư pháp, Hội Công chứng 
viên tỉnh về các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch có liên 
quan trong quá trình thực hiện công chứng. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp tích hợp kết nối cơ sở dữ liệu công chứng với cơ sở 
dữ liệu về đất đai khi có đề nghị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh và các tổ chức hành 
nghề công chứng có giải pháp hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn giữa quy định của pháp luật về công chứng và 
quy định pháp luật có liên quan với các quy định pháp luật về đất đai nhằm đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo quy định của pháp luật. 

7. Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Thực hiện và chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành, thị có trách 

nhiệm thường xuyên thông tin về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sử dụng, 
quyền sở hữu, thay đổi hiện trạng tài sản, kê biên tài sản để thi hành án, chấm dứt 
việc tạm dừng đăng ký; chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản; 
giải tỏa kê biên tài sản cho Sở Tư pháp và Hội công chứng viên tỉnh để kịp thời cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các Hợp đồng, 
giao dịch có liên quan.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
- Chủ trì, phối hợp và chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành trên địa bàn tỉnh thường 

xuyên phối hợp cung cấp thông tin về các biện pháp ngăn chặn liên quan đến tài sản, 
nhất là tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và quyết định hủy bỏ các 
biện pháp ngăn chặn cho Sở Tư pháp để kịp thời cập nhật vào cơ sở dữ liệu công 
chứng nhằm ngăn chặn các hợp đồng giao dịch bất hợp pháp, phòng ngừa rủi ro trong 
hoạt động công chứng.

- Chủ trì, phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trong ngành thường xuyên phối hợp 
cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng; 
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việc truy tố, xét xử đối với công chứng viên phạm tội cho Sở Tư pháp để xem xét 
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký hành nghề và miễn nhiệm công chứng viên 
theo quy định của Luật công chứng năm 2014.

9. Các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan
- Các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan được phân công chủ trì và phối 

hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án có trách nhiệm triển khai thực hiện 
có hiệu quả nhiệm vụ được giao đồng thời gắn việc triển khai thực hiện Đề án trong 
Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nội dung có liên quan theo quy định tại 
Kế hoạch số 1145/KH-UBND và Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 
của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

10. UBND các huyện, thành, thị
Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thuộc thẩm quyền quản lý và UBND các 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công 

chứng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về vị trí, vai 
trò của hoạt động công chứng và giá trị pháp lý của các văn bản công chứng.

- Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện công chứng theo 
đề nghị của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên theo quy định của 
pháp luật.

- Kịp thời thông tin cho Sở Tư pháp các hành vi vi phạm pháp luật của công 
chứng viên; việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác 
ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trái quy định pháp luật về công 
chứng.

11. Hội Công chứng viên tỉnh
- Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao chủ trì, 

nhiệm vụ được giao phối hợp trong Đề án và Kế hoạch số 1145/KH-UBND.
- Thường xuyên phối hợp, thông tin, trao đổi với Sở Tư pháp về tình hình tổ 

chức và hoạt động công chứng nhằm phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng. 

12. Các Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên
- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng và 

công chứng viên theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp các thông tin liên quan trong quá trình hoạt động công chứng theo 

yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn 

đội ngũ công chứng viên, nhân viên của tổ chức mình nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
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tuân thủ các quy định của pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; thường 
xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động nội bộ tổ chức hành nghề công chứng.

14. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và các 

nguồn đóng góp, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.
- Hàng năm, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan phối hợp với Sở Tài chính 

xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình UBND tỉnh quyết định.
Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề 

nghị các sở, ngành và các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư 
pháp) để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 


