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Phú Thọ, ngày  tháng  8  năm 2020 

Kính gửi: Các Tổ chức hành nghề công chứng. 

 

Thực hiện Văn bản số 2726/BTP-BTTP ngày 28/7/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử 

lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chấn chỉnh hoạt động công chứng, 

thừa phát lại; Văn bản số 2589/VPCQCSĐT ngày 21/7/2020 của Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Bộ Công an về việc tăng cường quản lý, kiểm tra chấn chỉnh hoạt 

động của các Văn phòng công chứng, thừa phát lại trên toàn quốc và Kế hoạch 

số 3355/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 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. Sở Tư pháp đề nghị các Tổ 

chức hành nghề công chứng: 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện 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; Văn bản số 2589/VPCQCSĐT ngày 21/7/2020 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc tăng cường quản lý, kiểm tra 

chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng công chứng, thừa phát lại trên toàn 

quốc (được sao gửi kèm văn bản này). 

2. Tuyên truyền rộng rãi phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm “Lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ 

chức” để người dân biết, phát hiện và phòng ngừa. Tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ của Công chứng viên để kịp thời 

phát hiện các loại giấy tờ giả, nghi vấn là giả trong quá trình tiếp nhận hồ sơ 

thực hiện công chứng.  

3.Tổ chức quán triệt tới toàn bộ công chứng viên, người thực hiện công 

chứng tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật; chủ động rà soát, phát hiện để kịp thời ngăn 

chặn hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.  

4. Thực hiện tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin hợp đồng, 

giao dịch ngay sau khi công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề 

công chứng  và Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng theo đúng quy định tại Quyết 

định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành 

Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 



của UBND tỉnh Phú Thọ sửa đổi Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý, cập nhật, 

khai thác, sử dụng, lưu trữ cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của 

UBND tỉnh. 

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 21/CT-TTg, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc (gắn với 

Báo cáo tổng kết hoạt động năm của Tổ chức hành nghề công chứng) về Sở Tư 

pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh. 

Yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Hội CCV tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở (ÔHải); 

- Lưu: VT, BT&HCTP. (VH.20b).  

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Minh Hải 
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