
 

ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng  

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 42/KH-STP ngày 07/9/2021 
của Sở Tư pháp) 

 
 

1. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng  

- Về tổ chức và hoạt động của tổ chức hàng nghề công chứng, trong đó 

có việc thực hiện tổ chức, hoạt động của Văn phòng công chứng theo quy 

định tại khoản 1 điều 22 Luật công chứng (số lượng công chứng viên hợp 

danh); việc thực hiện thủ tục về đăng ký hoạt động, đăng báo nội dung đăng 

ký hoạt động của Văn phòng công chứng; 

- Việc thực hiện nội dung, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, bản 

dịch theo quy định của pháp luật.  

- Việc thu phí công chứng, thù lao công chứng, phí chứng thực, các chi 

phí khác theo quy định của pháp luật; tình hình sử dụng hoá đơn, chứng từ 

liên quan đến việc thu phí; việc nộp thuế theo quy định của pháp luật (đối với 

các Văn phòng công chứng) và nộp ngân sách nhà nước (đối với Phòng Công 

chứng số 1). 

- Việc niêm yết trình tự, thủ tục giải quyết việc công chứng. 

- Việc thực hiện các quy định về niêm yết lịch làm việc, niêm yết bảng 

thu phí, thù lao. 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trong 

trường hợp có thuê lao động. 

- Việc thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn người tập sự hành nghề công 

chứng. 

- Việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách theo dõi 

hợp đồng, giao dịch và lưu trữ hồ sơ công chứng, chứng thực theo quy định 

của Luật Công chứng và các quy định của pháp luật có liên quan. 

- Việc tuân thủ pháp luật, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng của 

công chứng viên. 

- Việc thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của 

công chứng viên; thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công 

chứng hàng năm của công chứng viên.  



 

2. Kết quả hoạt động 

- Thống kê tổng số việc công chứng các hợp đồng, giao dịch, bản dịch 

đã thực hiện, trong đó phân loại theo từng loại hợp đồng, giao dịch; tổng số 

phí công chứng, thù lao công chứng. 

- Thống kê tổng số việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký; tổng số phí chứng thực. 

- Số thuế/ngân sách đã nộp. 

3. Đánh giá ưu điểm; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên 

nhân; đề xuất, kiến nghị. 
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