
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày         tháng        năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 

của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng 

  

 

Thực hiện 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 

05/03/2021 của Bộ Tư pháp  về 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, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai 

thi hành Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Nghị quyết đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, công chứng viên, tổ chức hành nghề công 

chứng, Hội công chứng viên và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

- Triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp; xác định 

trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc 

thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết phải phù hợp với điều 

kiện và tình hình thực tiễn của địa phương. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải 

đảm bảo tính khả thi, có sự phối hợp, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được 

mục tiêu của Nghị quyết. 

- Xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; thời hạn, tiến độ hoàn thành; 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi 

hành Nghị quyết. 

- Thực hiện đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đối với các 

nhiệm vụ đã được phân công trong Nghị quyết. 
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt 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 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng viên và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến 

hoạt động công chứng; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban 

hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công 

chứng; khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân các huyện, thành phố; các tổ chức hành 

nghề công chứng và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Thực hiện thí điểm liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế; cập nhật, kết nối, chia sẻ, chia 

sẻ các dữ liệu có liên quan đến hoạt động công chứng  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, các tổ 

chức hành nghề công chứng và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình thực hiện của Bộ Tư pháp.  

5. Xây dựng đội ngũ công chứng viên chuyên nghiệp, chất lượng cao; 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tập sự hành nghề công chứng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.  

- Cơ quan phối hợp: Hội công chứng viên, các tổ chức hành nghề công 

chứng và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  
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6. Xây dựng phương án chuyển đổi hoạt động của Phòng công chứng  

khi có đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng tinh 

thần Nghị quyết số 19-NQ/TW 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2025 - 2030. 

7. Xây dựng Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công 

chứng tại địa phương  

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

8. Thành lập Phòng công chứng tại địa bàn cấp huyện khó khăn chưa 

có điều kiện xã hội hóa hoạt động công chứng để đáp ứng yêu cầu công 

chứng của cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025. 

9. Nâng cao trách nhiệm tự quản của Hội Công chứng viên; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động hành nghề của 

các hội viên 

- Cơ quan chủ trì: Hội Công chứng viên. 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp 

luật trong hoạt động công chứng 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

- Cơ quan phối hợp: Hội Công chứng viên và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Tư pháp 

Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc triển khai, 

đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế 
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hoạch này; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP theo yêu 

cầu của Trung ương.  

2. Sở Tài chính  

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị bảo đảm 

kinh phí để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Kinh phí thực hiện được bố trí 

từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định 

của pháp luật. 

3. Sở Nội vụ 

Thẩm định Đề án, phương án thành lập mới Phòng công chứng; việc 

chuyển đổi phòng công chứng; tham mưu, bổ sung biên chế sự nghiệp báo cáo 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.  

4. Hội Công chứng viên tỉnh 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì, phối hợp với Sở Tư 

pháp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch của Hội 

công chứng viên trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị 

quyết số 172/NQ-CP và Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư 

pháp, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời liên hệ 

về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Cục Bổ trợ tư pháp- Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh uỷ; (B/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Lưu VT, Th3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng             
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