UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /QĐ-STP

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 03 năm 2022
QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch soạn thảo “Đề án Tăng cường quản lý Nhà nước
trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ
sung một số Điều của 11 Luật có liên quan đến Quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm
2018;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về
chính sách phát triển nghề công chứng;
Căn cứ 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 ;
Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TU ngày 20/5/2020 của Tỉnh ủy Tuyên Quang
về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;
Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Kết luận số 375-KL/TU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về việc giao đột phá, đổi mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ
lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo Đề án
“Tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang”.
(Có Kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
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1. Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp, Tổ soạn thảo dự thảo Đề án được
thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-STP ngày 10/3/2022 của Giám đốc Sở Tư
pháp căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định
này có trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện
Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này, hàng tháng báo cáo Giám đốc Sở
kết quả thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp,
thành viên Tổ soạn thảo, các phòng, đơn vị thuộc Sở và cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Báo cáo);
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Ban TC Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GĐ Sở;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Webside STP;
- Lưu: VT; BT&HCTP (Hà)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thược

3

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Soạn thảo dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước
trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60 /QĐ-STP ngày 10 /3/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp)
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Nội dung công việc

Sản phẩm đầu ra

Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng Báo cáo đánh giá thực trạng
công tác công chứng trên địa bàn tỉnh công tác công chứng trên địa
Tuyên Quang
bàn tỉnh Tuyên Quang

Xây dựng đề cương sơ bộ

Người thực hiện

Đ/c Nguyễn Phương
Thúy

Xây dựng đề cương chi tiết

Thời gian
thực hiện

Lãnh đạo
phụ trách

Tổ soạn thảo

Xong trước
ngày
10/4/2022

Đ/c Đặng Thị
Thanh Hương,
Phó Giám đốc
Sở

Xong trước
ngày
10/4/2022

Đề cương sơ bộ
Đ/c Lý Thị Thu Hà
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Đơn vị/
Người phối
hợp

Đề cương chi tiết

Tổ soạn thảo

Xong trước
ngày
15/4/2022

Giám đốc Sở
Nguyễn Thị
Thược
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Nội dung công việc

Sản phẩm đầu ra

Hoàn chỉnh dự thảo Đề án, Tờ trình dự Dự thảo Đề án, dự thảo Tờ
thảo Đề án
trình

Người thực hiện

Đơn vị/
Người phối
hợp

Thời gian
thực hiện

Đ/c Lý Thị Thu Hà

Tổ soạn thảo

Xong trước
ngày
30/4/2022
Xong trước
ngày

Lãnh đạo
phụ trách

Giám đốc Sở
Nguyễn Thị
Thược
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Báo cáo tổng hợp ý kiến
Tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo
tham gia vào dự thảo văn
văn bản và tổng hợp ý kiến tham gia
bản

Đ/c Lý Thị Thu Hà

Tổ soạn thảo

15/5/2022
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Tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn
bản

Đ/c Lý Thị Thu Hà

Tổ soạn thảo

Xong trước
ngày
30/5/2022

Đ/c Nguyễn Thị
Thược, Giám
đốc Sở
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Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Hồ sơ dự thảo Đề án
quyết định phê duyệt Đề án.

Tổ soạn thảo;

Xong trước
ngày
15/6/2022

Đ/c Nguyễn Thị
Thược, Giám
đốc Sở

Dự thảo Đề án hoàn chỉnh

Đ/c Lý Thị Thu Hà

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thược

