
 
 

 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 110/QĐ-STP Tuyên Quang, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật                                         

về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-

CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 

59/2012/NĐ-CP; 

 Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến giáo dục pháp luật. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành Phương án khảo sát tình hình thi hành pháp luật về công 

chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Phương án kèm theo).  

Điều 2. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện Phương án 

khảo sát đã được ban hành kèm theo Quyết định này; báo cáo Giám đốc Sở kết 

quả thực hiện theo quy định. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến giáo dục pháp luật, Phòng Bổ trợ và Hành chính tư pháp và các 

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Bộ Tư pháp (báo cáo) 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc Sở; 
- Các PGĐ Sở; 
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.  
  N.H.Hương.11b. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHƯƠNG ÁN KHẢO SÁT 

Tình hình thi hành pháp luật về công chứng, chứng thực  

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 23 tháng 6 năm 2022     

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU KHẢO SÁT 

1. Mục đích 

- Khảo sát việc thi hành pháp luật nhằm đánh giá đúng, sát thực tình hình 

thi hành pháp luật về công chứng, chứng thực; thu thập thông tin về thực tiễn thi 

hành pháp luật về công chứng, chứng thực. 

- Làm rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập, nguyên nhân trong 

các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực làm căn cứ để đề xuất, 

kiến nghị hoàn thiện thể chế về công chứng, chứng thực. 

2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể nội dung, đối tượng, mục đích khảo sát, đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả. 

- Việc khảo sát phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, không gây 

phiền hà, trở ngại cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được khảo sát.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN, PHƯƠNG 

THỨC KHẢO SÁT 

1. Đối tượng khảo sát 

Một số cơ quan, đơn vị: Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng nhà nước chi 

nhánh tỉnh Tuyên Quang; Công an tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và một số doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

2. Phạm vi khảo sát: Việc khảo sát được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. 
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3. Phương pháp khảo sát: Thực hiện khảo sát theo phương pháp chọn 

mẫu, trực tiếp lấy ý kiến của đối tượng được khảo sát trả lời vào Phiếu khảo 

sát được xây dựng sẵn. 

4. Thời gian khảo sát: Thực hiện xong trước ngày 30 tháng 8 năm 2022. 

5. Phương thức khảo sát: Phối hợp với Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ 

chức lấy ý kiến của đối tượng khảo sát. 

III. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Xây dựng Phiếu, nội dung, mục đích khảo sát, số lượng phiếu khảo sát 

a) Mẫu phiếu khảo sát số 01/KS-STP 

- Đối tượng khảo sát: Các cơ quan, đơn vị: Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân 

hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh; các Sở: Nội vụ, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 

thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức hành nghề công 

chứng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân 

một số xã, phường, thị trấn; một số doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Nội dung, mục đích khảo sát: Thu thập các thông tin về đối tượng khảo 

sát; đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về công chứng qua các nội dung: 

việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công chứng; đánh giá 

hệ thống pháp luật về công chứng; việc thực thi pháp luật về công chứng; các 

kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về công chứng. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 50 phiếu. 

b) Mẫu phiếu khảo sát số 02/KS-STP 

- Đối tượng khảo sát: Cá nhân cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh; cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại một số UBND 

huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức hành nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung, mục đích khảo sát: Thu thập các thông tin về đối tượng khảo 

sát; đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về công chứng qua các nội dung: 

việc tiếp cận quy định của pháp luật về công chứng; đánh giá hệ thống pháp luật 

về công chứng; việc thực thi pháp luật về công chứng; các kiến nghị, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về công chứng. 
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- Số lượng phiếu khảo sát: 100 phiếu. 

c) Mẫu phiếu khảo sát số 03/KS-STP 

- Đối tượng khảo sát: Các cơ quan, đơn vị: Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân 

hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh; các Sở: Nội vụ, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 

thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức hành nghề công 

chứng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân 

một số xã, phường, thị trấn; một số doanh nghiệp, hợp tác xã. 

- Nội dung, mục đích khảo sát: Thu thập các thông tin về đối tượng khảo 

sát; đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về chứng thực qua các nội dung: 

việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chứng thực; đánh giá 

hệ thống pháp luật về chứng thực; việc thực thi pháp luật về chứng thực; các kiến 

nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về chứng thực. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 50 phiếu. 

d) Mẫu phiếu khảo sát số 04/KS-STP 

- Đối tượng khảo sát: Cá nhân cán bộ, công chức một số cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh; cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tại một số UBND 

huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, tổ chức hành nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung, mục đích khảo sát: Thu thập các thông tin về đối tượng khảo 

sát; đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về chứng thực qua các nội dung: 

việc tiếp cận quy định của pháp luật về chứng thực; đánh giá hệ thống pháp luật 

về chứng thực; việc thực thi pháp luật về chứng thực; các kiến nghị, giải pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về chứng thực. 

- Số lượng phiếu khảo sát: 100 phiếu. 

(có 04 mẫu Phiếu khảo sát kèm theo) 

2. Tổng hợp kết quả khảo sát 

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và phổ biến, giáo dục pháp luật tổng hợp, xử lý số liệu khảo sát; báo cáo kết quả 

khảo sát theo quy định. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 

pháp luật: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị, triển khai thực hiện Phương 

án khảo sát; xây dựng mẫu Phiếu khảo sát; đề xuất việc tổ chức lấy phiếu khảo 

sát; tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát theo quy định. 

2. Văn phòng Sở: Bố trí kinh phí thực hiện khảo sát; phối hợp với Phòng 

Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức 

khảo sát, thanh quyết toán kinh phí khảo sát theo quy định. 

3. Các phòng thuộc Sở: Phối hợp với Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành 

pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức khảo sát theo phân công của 

Lãnh đạo Sở (nếu có)./. 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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