
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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 Quảng Nam
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý
- Luật Công chứng năm 2014;
- 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;
- Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính 

sách phát triển nghề công chứng;
- 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;
- Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 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;

- Công văn số 1615/BTP-BTTP ngày 26/5/2021 của Bộ Tư pháp 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. Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng Đề án
Trong những năm qua, để triển khai thi hành Luật Công chứng và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, Quyết định, Đề 
án, Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực 
hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, 
ngày 06/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND yêu cầu các 
Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức hành nghề 
công chứng tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Công chứng 
năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của các 
cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về vị trí, vai trò của 
hoạt động công chứng và hệ quả pháp lý của văn bản công chứng; ý nghĩa của 
hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - 
xã hội; vị trí, vai trò của công chứng trong toàn xã hội để công chứng trở thành 
nhu cầu tự nguyện của người dân. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, 
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Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực 
hiện các quy định của pháp luật về công chứng.

Đến nay, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, với 21 tổ chức hành nghề 
công chứng và 41 công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn tỉnh. Hoạt động 
công chứng trong thời gian qua đã góp phần bảo đảm tính an toàn pháp lý cho 
các hợp đồng, giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại; phòng ngừa tranh chấp, vi 
phạm pháp luật; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính, giảm 
tải công việc cho các cơ quan hành chính nhà nước, giảm biên chế và chi ngân 
sách nhà nước cho UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Việc thành lập 
các Văn phòng công chứng đã giảm tải áp lực công việc cho các Phòng Công 
chứng, người dân đỡ mất nhiều thời gian chờ đợi, phiền hà. Các tổ chức hành 
nghề công chứng ngày càng phát triển ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng 
chuyên môn, cung cách phục vụ linh hoạt, thuận tiện, nhanh chóng hơn, các hợp 
đồng, giao dịch không những tăng về số lượng mà còn tăng về tính đa dạng, 
phức tạp, nhiều hợp đồng có giá trị lớn, có yếu tố nước ngoài… đáp ứng nhu cầu 
của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, tạo tiền đề phát triển nghề công chứng 
theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Từ khi triển khai thi hành Luật Công chứng và thực hiện chủ trương xã 
hội hóa hoạt động công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 
02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đội 
ngũ công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng. Công chứng viên, các 
tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên địa bàn tỉnh đã có những đóng 
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 
của địa phương. Hoạt động công chứng từng bước khẳng định vị trí, vai trò của 
mình trong đời sống xã hội. Thông qua hoạt động hành nghề, đội ngũ công 
chứng viên đã góp phần vào việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính của các 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đầy 
đủ về hoạt động công chứng cũng như giá trị pháp lý của các 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 các huyện, thị xã, thành phố khu vực 
đồng bằng; chưa thành lập ở những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh; chưa tích hợp Cơ sở dữ liệu về công chứng với 
Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở; số lượng công chứng viên của Phòng Công 
chứng xin nghỉ việc, chuyển ra làm việc tại các Văn phòng công chứng ngày 
càng nhiều, do thu nhập hiện nay tại Phòng Công chứng thấp hơn nhiều so với 
Văn phòng công chứng; một số tổ chức hành nghề công chứng còn vi phạm quy 
định về lưu trữ hồ sơ công chứng, chưa mở sổ theo dõi chứng thực bản sao từ 
bản chính; một số Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành 
lập do không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 30 Luật Công 
chứng năm 2014; một số tổ chức hành nghề công chứng chưa cập nhật đầy đủ, 
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kịp thời thông tin giao dịch lên phần mềm quản lý hồ sơ công chứng; một số 
công chứng viên bị khởi tố, bắt tạm giam do vi phạm pháp luật; vai trò, trách 
nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên tỉnh chưa phát huy trong thực tiễn,...

3. Sự cần thiết ban hành Đề án
Căn cứ quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy 
hoạch; Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách 
phát triển nghề công chứng; Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 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; để khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trong thời gian 
qua và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng trong giai 
đoạn hiện nay thì việc ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt 
động công chứng trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

II. CÁCH THỨC QUẢN LÝ VỀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH 
NGHỀ CÔNG CHỨNG, ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨNG VIÊN, HÀNH NGHỀ 
CÔNG CHỨNG

1. Về phát triển tổ chức nghề công chứng
- Phát triển tổ chức hành nghề công chứng bảo đảm ổn định, bền vững, 

phân bổ hợp lý gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn cấp huyện 
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; đổi mới hoạt động 
công chứng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải cách tư pháp.

- Việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng có kiểm soát, gắn với 
địa bàn dân cư, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công chứng của cá 
nhân, tổ chức theo Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công 
chứng do UBND tỉnh ban hành; không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công 
chứng trên cùng một địa bàn cấp huyện. 

- Tiếp tục đổi mới Phòng Công chứng đảm bảo tinh gọn, hoạt động có 
hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ công chứng 
phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý nhà nước theo đúng tinh thần Nghị 
quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII 
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kiên quyết thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công 
chứng đối với các Văn phòng công chứng không đảm bảo điều kiện hoạt động 
theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Công chứng năm 2014.

2. Về đội ngũ công chứng viên, hành nghề công chứng
- Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên trong quá trình 

tập sự hành nghề công chứng, bổ nhiệm công chứng viên. Phát triển đội ngũ 
công chứng viên có chất lượng, số lượng, phù hợp với nhu cầu xã hội, gắn việc 
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bảo đảm quyền hành nghề của công chứng viên với việc chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và người yêu cầu công chứng.

- Kiên quyết tạm đình chỉ hành nghề công chứng, miễn nhiệm công chứng 
viên, chấm dứt hoạt động hoặc các hình thức xử lý tương ứng khác đối với các 
hành vi vi phạm pháp luật của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng.

- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tổ chức và hoạt động của 
công chứng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi giả mạo 
trong hoạt động công chứng; lợi dụng công chứng để hợp pháp hóa các giao 
dịch dân sự bất hợp pháp; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bảo đảm quyền hành nghề 
hợp pháp của công chứng viên. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm công chứng viên 
vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tổ chức hành nghề công chứng vi phạm 
pháp luật.

- Phát huy trách nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên tỉnh trong việc 
giám sát hoạt động hành nghề của công chứng viên; kịp thời phát hiện các tiêu 
cực trong hành nghề công chứng; kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm, 
ứng xử không đúng Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; xử lý nghiêm các 
hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề công chứng.

III. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM TỰ QUẢN CỦA HỘI CÔNG 
CHỨNG VIÊN TỈNH

1. Hội Công chứng viên tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật về Hội và pháp luật về công chứng. 

2. Giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công 
chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ của Hiệp hội Công 
chứng viên Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1621/QĐ-BTP ngày 
19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hiệp hội, Quy chế 
hoạt động, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy chế kỷ luật, Nội quy Hội 
Công chứng viên tỉnh.

4. Thực hiện nghiêm quy định về thủ tục gia nhập, rút tên khỏi hội viên 
của Hội Công chứng viên, chuyển Hội Công chứng viên theo Quyết định số 
38/QĐ-HĐCCVTQ ngày 24/6/2021 của Hội đồng Công chứng viên toàn quốc.

IV. QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA SỞ TƯ PHÁP VÀ HỘI CÔNG 
CHỨNG VIÊN TỈNH

1. Thực hiện theo các nội dung của Quy chế phối hợp số 47/QC-STP-
HCCV ngày 22/3/2019 giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh về phối 
hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh và các 
quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức, hoạt động công chứng.
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2. Ngoài những nội dung phối hợp theo Quy chế phối hợp số 47/QC-STP-
HCCV, Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh còn phối hợp triển khai các 
nội dung sau:

- Tổ chức phổ biến, thi hành pháp luật về công chứng, chính sách phát 
triển nghề công chứng, chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng; rà soát, 
kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng.

- Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên 
địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách phát 
triển nghề công chứng và tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho hội viên; chuẩn 
bị các nội dung Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh lần II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

- Trao đổi, cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động công chứng trên 
địa bàn tỉnh; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng 
và công chứng viên.  

- Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện niêm yết công khai 
tại trụ sở số điện thoại của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý tổ 
chức và hoạt động công chứng để các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc 
thông tin, phản ánh về tổ chức hoạt động công chứng.

3. Kịp thời thông tin, báo cáo cho Sở Tư pháp những hành vi vi phạm và 
các hình thức xử lý vi phạm của Hội đối với công chứng viên trong quá trình 
hoạt động hành nghề.

4. Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN 

TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
1. Sở Tư pháp 
Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố:
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, các tổ chức và 

doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong thực hiện hoạt động công 
chứng nhằm hạn chế những tổn thất do hành vi công chứng sai quy định gây ra. 
Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò của hoạt động công 
chứng, công chứng viên và ý nghĩa của việc ban hành chính sách phát triển nghề 
công chứng.

- 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; Kế hoạch số 1996/KH-
UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 
172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Công văn số 
3460/UBND-NC ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 
chính sách phát triển nghề công chứng.
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị 
thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh thay thế Tiêu chí và quy 
trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 
01/4/2016 của UBND tỉnh) cho phù hợp với chính sách phát triển nghề công 
chứng đã xác định trong Nghị quyết số 172/NQ-CP, tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội, nhu cầu công chứng trên địa bàn và trong điều kiện không còn quy 
hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với quy 
định của pháp luật hiện hành và thực tiễn phát triển tổ chức hành nghề công 
chứng ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan chỉ đạo Hội Công 
chứng viên tỉnh và các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tốt Cơ sở dữ 
liệu công chứng, bảm đảm chia sẻ và kết nối thông tin công chứng, chứng thực 
với các Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư. Nghiên cứu 
triển khai thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về 
tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổ chức họp giao ban với các Sở, Ban, ngành có liên 
quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình hoạt động của 
các tổ chức hành nghề công chứng; thông tin liên quan đến việc kiểm tra, thanh 
tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị về công 
chứng tại địa phương; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và 
hoạt động công chứng.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin biến động về 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thành viên hộ gia đình sử dụng đất 
liên quan đến các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tích hợp Cơ sở dữ liệu về đất đai với 
Cơ sở dữ liệu công chứng nhằm cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu của tổ 
chức hành nghề công chứng, chứng thực và tổ chức, cá nhân theo đúng quy định 
pháp luật, phục vụ kịp thời việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến 
bất động sản.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức 
hành nghề công chứng được cung cấp dịch vụ khai thác dữ liệu đất đai bằng 
hình thức hợp đồng hoặc thông qua Phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu theo quy 
định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về đất đai.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công 
an tỉnh, Cục Thuế tỉnh thực hiện liên thông Cơ sở dữ liệu công chứng với các 
Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư.
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3. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành liên quan tham 

mưu UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Mục VI 
của Đề án này và chế độ chính sách tài chính đối với các Văn phòng công chứng 
thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 
khăn của tỉnh.

- Hướng dẫn chế độ tài chính của Phòng Công chứng nhằm giải quyết một 
số bất cập về tài chính giữa Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng hiện 
nay (sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ, ngành Trung ương).

4. Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp cung cấp thông tin về chuyên môn của ngành liên quan đến 

hoạt động công chứng khi có yêu cầu.
- Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh thực hiện liên 

thông Cơ sở dữ liệu công chứng với các Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, 
doanh nghiệp, dân cư.

5. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về công chứng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 
quan báo chí, truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công 
chứng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

6. Công an tỉnh
- Phối hợp với Sở Tư pháp trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực công chứng; thông 
tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động 
công chứng để phạm tội; về dấu hiệu, hành vi vi phạm của công chứng viên 
đang hành nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin cho Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh biết khi thực 
hiện việc kê biên, khám xét trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; gửi các 
quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, quyết định đình chỉ điều 
tra đối với công chứng viên để Sở Tư pháp thực hiện thủ tục tạm đình chỉ hành 
nghề công chứng đối với công chứng viên vi phạm theo quy định của Luật Công 
chứng.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của 
pháp luật để công chứng viên lấy chữ ký theo yêu cầu của các bên tham gia hợp 
đồng, giao dịch trong trường hợp người yêu cầu công chứng đang bị tam giam, 
tạm giữ hoặc đang thi hành án hình sự tại Trại tạm giam, các nhà tạm giữ.

- Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức hành nghề công chứng trong việc hướng 
dẫn phương pháp, kỹ năng nhận biết chữ ký, các giấy tờ, tài liệu giả mạo, người 
giả mạo trong quá trình thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch nhằm 
phòng ngừa rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra.
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- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục 
Thuế tỉnh thực hiện liên thông Cơ sở dữ liệu công chứng với các Cơ sở dữ liệu 
về đất đai, thuế, nhà ở, doanh nghiệp, dân cư.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc cung cấp các quyết định kê biên tài 
sản trong giai đoạn điều tra và quyết định hủy bỏ các quyết định trên. Thường 
xuyên cập nhật các thông tin về trường hợp ngăn chặn giao dịch liên quan đến 
tài sản lên Cơ sở dữ liệu công chứng.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 
- Kịp thời thông tin bằng văn bản cho Sở Tư pháp các vụ việc tranh chấp 

liên quan đến các hợp đồng, giao dịch đã công chứng từ khi thụ lý, giải quyết hồ 
sơ đến khi kết thúc vụ án liên quan đến công chứng viên và các tổ chức hành 
nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Gửi các quyết định đình chỉ vụ án và các Bản án của Tòa án liên quan 
đến công chứng viên để Sở Tư pháp thực hiện thủ tục hủy bỏ quyết định tạm 
đình chỉ hành nghề công chứng và miễn nhiệm công chứng viên theo quy định 
của Luật Công chứng.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cập nhật các 
quyết định kê biên tài sản đang tranh chấp, phong tỏa tài sản của người có 
nghĩa vụ, cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp và 
các quyết định thay đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết định trên lên Cơ sở dữ liệu 
công chứng.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh
- Kịp thời cập nhật các quyết định kê biên tài sản và chấm dứt kê biên tài 

sản; quyết định ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn lên Cơ sở dữ liệu công chứng 
theo đúng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng trên 
địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 
08/10/2020 của UBND tỉnh.

- Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự 
các huyện, thị xã, thành phố cập nhật các quyết định phong tỏa tài sản, quyết 
định tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng 
tài sản và quyết định thu hồi, chấm dứt, sửa đổi các quyết định nói trên lên Cơ 
sở dữ liệu công chứng.

9. Cục Thuế tỉnh
- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thực 

hiện các nghĩa vụ về thuế; việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế 
toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

- Cung cấp thông tin về thu, nộp, cấp biên lai về phí, lệ phí; về thực hiện 
nghĩa vụ thuế của các tổ chức hành nghề công chứng.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực 
hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản 
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gắn liền với đất và thuế. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh thực hiện liên thông 
Cơ sở dữ liệu công chứng với các Cơ sở dữ liệu về đất đai, thuế, nhà ở, doanh 
nghiệp, dân cư.

10. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Nam
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện phối hợp và cung cấp thông tin 

liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được tổ chức hành nghề công chứng thực 
hiện công chứng.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Hội Công 
chứng viên tỉnh trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực 
hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản đã được giải chấp.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, ngành liên quan phổ biến 

pháp luật về công chứng; giá trị pháp lý của văn bản công chứng, chứng thực; 
về chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng cho cán bộ và Nhân dân tại địa 
phương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp xem xét, đánh giá về nhu cầu công chứng của 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tham gia góp ý về tính hiệu quả của việc phát triển 
Văn phòng công chứng; hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt 
động công chứng tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn có liên quan, UBND các xã, phường, thị 
trấn cung cấp thông tin về đương sự và tài sản theo quy định của pháp luật khi 
có yêu cầu của tổ chức hành nghề công chứng phục vụ cho việc công chứng hợp 
đồng, giao dịch.

- Cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri, các tổ chức, cá nhân 
liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng tại địa phương.

VI. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG 
CÔNG CHỨNG THÀNH LẬP TẠI CÁC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH 
TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

1. Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh được hưởng các chính sách ưu đãi 
theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 
của Chính phủ, gồm:

- Được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu 
nhập doanh nghiệp.

- Được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang 
thiết bị, phương tiện làm việc trong 03 (ba) năm đầu hoạt động.

2. Tùy theo từng địa bàn cụ thể, UBND tỉnh xem xét quyết định các biện 
pháp hỗ trợ về trụ sở đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh.
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VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án này sử dụng từ nguồn kinh phí 

ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Đề án này.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tư pháp
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan, Hội Công chứng viên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 
thực hiện có hiệu quả Đề án này; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện Đề án, báo cáo kết quả triển khai về Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo 
quy định. 

- Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động công chứng 
trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Công chứng năm 2014.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu tại Đề án này.
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, vị trí, 

vai trò của hoạt động công chứng, giá trị pháp lý và hệ quả pháp lý của văn bản 
công chứng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án này, Kế hoạch số 
1996/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Công 
văn số 3460/UBND-NC ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 
hiện chính sách phát triển nghề công chứng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc, 
đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông 
qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết./.


