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Số:           / STP- HCBTTP 
V/v chấn chỉnh hoạt động công chứng 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lào Cai, ngày       tháng     năm 2023 

 
Kính gửi:   

- Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai; 

- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.     

                                           

Thực hiện Văn bản số 4846/BTP-BTTP ngày 05/12/2022 của Bộ Tư pháp về việc 

chấn chỉnh hoạt động công chứng. Qua phản ánh và nắm bắt về tình hình hoạt động công 

chứng trong thời gian qua còn nhiều vấn đề như còn tình trạng một số công chứng viên 

thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch chưa đúng quy định, việc bổ sung công chứng 

viên hợp danh của tổ chức hành nghề công chứng chưa đảm bảo thời gian theo quy định 

của Luật công chứng… Để kịp thời chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đề nghị Hội công chứng viên, các tổ 

chức hành nghề công chứng nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hội công chứng viên tỉnh Lào Cai 

- Tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai các văn bản pháp luật 

có liên quan đến hành nghề công chứng nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, 

đạo đức hành nghề công chứng cho công chứng viên. 

- Tiếp tục phát huy nâng cao vai trò tự quản của Hội công chứng viên trong việc 

giám sát hoạt động hành nghề của các công chứng viên; kịp thời phát hiện các tiêu cực và 

xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề công chứng. 

- Đôn đốc các tổ chức hành nghề công chứng cập nhật kịp thời dữ liệu công chứng 

trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Lào Cai; khai thác, sử dụng theo 

quy định tại Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai để tăng cường hiệu quả và an toàn trong hoạt động công 

chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Tăng cường quản lý người tập sự hành nghề công chứng tại tổ chức mình. Định 

kỳ hằng năm có báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp về việc nhận và hướng dẫn tập 

sự theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của 

Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. 
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- Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục công 

chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn 

thi hành nhằm đảm bảo an toàn pháp lý cho các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; phòng 

ngừa tranh chấp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. 

- Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, tra cứu, chia sẻ thông tin về đương sự và tài 

sản trong quá trình công chứng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh 

Lào Cai một cách kịp thời để tránh tình trạng một tài sản thực hiện nhiều giao dịch tại các 

tổ chức hành nghề công chứng khác nhau, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân và tổ 

chức hành nghề công chứng. Việc cập nhật, tra cứu, chia sẻ thông tin đảm bảo tuân thủ 

theo Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai để tăng cường hiệu quả và an toàn trong hoạt động công chứng trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Tiếp tục quán triệt nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến 

toàn thể công chứng viên, nhân viên, người lao động làm việc tại đơn vị mình.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh giấy tờ, văn bản về nhân thân, tài sản 

…v.v.. trong hoạt động công chứng để phòng ngừa giấy tờ giả, giả mạo chủ thể trong hoạt 

động công chứng. 

- Chủ động bổ sung công chứng viên hợp danh (trường hợp khuyết công chứng 

viên hợp danh) đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật công chứng và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 

Trên đây là một số nội dung về việc chấn chỉnh hoạt động công chứng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, đề nghị Hội công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:              

- Như trên; 
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu: VT, HCBTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Hoàng Văn Tuấn 
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