UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

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

Số:1284/STP-BT&HCTP

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 11 năm 2021

V/v phối hợp thực hiện công tác điều tra
đối với hoạt động công chứng, chứng thực

Kính gửi: - Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức hành nghề công chứng.

Thực hiện Văn bản số 4173/BTP-BTTP ngày 10 tháng 11 năm 2021 của
Bộ Tư pháp về việc phối hợp thực hiện công tác điều tra và tăng cường quản lý
nhà nước đối với hoạt động công chứng, Sở Tư pháp đề nghị:
1. Hội công chứng viên tỉnh Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin
kịp thời đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn
không thực hiện công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch có liên quan
đến 15 chiếc xe ô tô có dấu hiệu làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ
chức và buôn lậu để buôn bán, lưu hành tại Việt Nam.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện và
chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định
của pháp luật về công tác chứng thực; các tổ chức hành nghề công chứng quán
triệt đội ngũ công chứng viên tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện nghiêm
các quy định của Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
trong hoạt động hành nghề công chứng; thường xuyên tra cứu, cập nhật đầy đủ
thông tin hợp đồng, giao dịch đã thực hiện công chứng, chứng thực để đảm bảo
sự kết nối chặt chẽ, thông suốt thông tin về giao dịch công chứng, chứng thực
trên địa bàn tỉnh; nâng cao cảnh giác và tăng cường các trang thiết bị hỗ trợ việc
phát hiện giấy tờ giả, bảo đảm cho hoạt động công chứng được an toàn.
Trường hợp đã thực hiện việc công chứng, chứng thực có liên quan đến
những chiếc xe ô tô nêu trên thì liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra
Công an Thành phố Hồ Chí Minh (đ/c Nguyễn Tất Bình - Điều tra viên, Đội 4 -
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PC01, điện thoại: 0902.360.063) hoặc Cơ quan công an gần nhất để làm rõ
nguồn gốc xe và có biện pháp xử lý kịp thời.
(Có Văn bản số 4173/BTP-BTTP ngày 10/11/2021 của Bộ Tư pháp và danh
sách thông tin 15 xe ô tô gửi kèm theo, đồng thời được đăng tải trên Trang thông
tin điện tử Sở Tư pháp: http://sotuphap.tuyenquang.gov.vn, mục: Công chứng)./.

Nơi nhận:
- Giám đốc STP (báo cáo);
- Như trên (thực hiện)
- Trang TTĐT STP (đăng tải);
- CSDLCC và TTNC (đăng tải);
- Lưu: VT, BT&HCTP. (Hà)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Thanh Hương

