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Quáng Tn, ngày

07 tháng 7 nàm 2020

KE HOACH
Tong kt 05 nãm thi hành Lut cong chü'ng
trên da bàn tinh Quãng Tr
Thirc hin Quy& djnh s6 124 1/QD-BTP ngày 22/05/2020 cüa B Tu pháp
ban hành Kê hoach tng kêt 05 thi barth Lut Cong chrng. Nhãm dánh giá kêt
qua dt diiçc, nhn din nhüng vithng mac, han chê, bat cp phát sinh trong thrc
tin thrc hin Lut Cong chüng näm 2014, chi rô nguyen than, tir do tim ra các
giái pháp nhm tiêp tic nâng cao chat luçing, hiu qua cüa to chrc và hoat dng
cong chüng. Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj ban hành Kê hoach tng két 05
nãm thi hành Lut Cong chirng trên dja bàn tinh nhr sau:
I. MUC IMCH, YEU CAU
1. Miic dIch
1.1. Dánb giá két qua 05 näm thi hành Lut Cong chüng nãm 2014 nh&ng
kt qua dat di.rc, i.ru dim, ton t?i, han chê, khO khãn, nguyen nhân; bài h9c kinh
nghim trong thi hành Lut, tü do kin nghj các giâi pháp nharn hoàn thin the
ch pháp 1ut cong chirng cho giai doan tiêp theo.
1.2. Dánh giá sr thông nhât, dông b cüa Lut Cong chirng näm 2014 và
các van bàn hthng dn thi hành LuQ.t vi các van bàn pháp 1ut khác cO lien
quan; Sir phü hçip cüa Lut vâi thrc tin d?i song, tir do dê xuât các bin pháp
nhm nâng cao chat luçing hoat dng cong chirng.
1.3. Phát hin, khen thuàng nhQng tp the, cá nhân có thành tIch xuât sac
trong 05 nàm thirc hin Lutt Cong chirng.
A
2. Yeu cau
2.1. Viêc tong kt 05 thi hành Lutt Cong chirng phái khách quan, toàn
din, hiu qua, thirc chat, tiêt kim.
2.2. Nôi dung tong kêt phái thiêt thuc, chInh xác, cO sO Iiu cii the, ban sat
các nci dung k hoach trén khai thi hành Lutt cong chirng (ban hành kern theo
Quyêt djnh s 2250/QD-BTP ngày 0 1/10/2014 cüa B tnrng B Tu pháp).
II. PHJM VI, NO! DUNG vA H!NH THU'C TONG KET
1. Phm vi tong két
Tong ket toàn din các quy djnh cüa Lut Cong chrng và thrc tin thi
hành trên dja bàn tinh Quàng Trj.
ThOi gian tOng két tir ngày 01/01/2015 den hêt ngày 3 1/12/2019. Riêng so
1iu lien quan den vic phát trin mâi, thay doi tri sà Van phOng cOng chrng t1r
dja bàn cap huyn nay sang dja bàn cp huyn khác tIah t& ngày 01/01/2019
(ngày Lutt s1ra dôi, b sung mt sé diu cüa 11 1ut có lien quan dn quy hoach
có hiu lirc thi hành) den het ngày 3 0/06/2020.
ye
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2. Ni dung tong kt
2.1. Kêt qua triên khai thi hãnh Lust Cong chirng
- Cong tác tuyên truyên, ph biên, xây dirng Kê hoach triên khai Lut
Cong ching; ban hành van bàn chi d?o, don dOc, hi.ring dn trin khai Lut;
- Két qua rà soát dé süa dOi, bô sung; ban hành mfii van bàn quy djnh chi
tiêt huâng dn thi hành Lut Cong chrng.
2.2. TInh hInh, kêt qua thirc hin Lut Cong chirng
- So Iuqng, chat hrcing di ngü cong chüng viên;
- So 1uçmg, chit h.rqng t chirc hành nghê cong chirng;
- Kêt qua hot dng cüa các t chüc hành nghê cOng ching;
- Chuyên dM, giái the Phông COng chirng;
- Hp nhât, sap nh.p, chuyên nhuqng, thay dôi ni dung dang k' hoot
dng cüa Van phOng cOng chirng; ten gçi cüa Van phông cong chirng; châm düt
tix each thành viên hçip danh cüa Van phOng cong chrng; chrn düt hott dng
cüa Van phOng cOng chirng;
- TrInh t1r, thU tic cOng chüng hcp dông, giao djch bàn djch;
- Tranh chap, kh&i kin, bi thithng trong hot dng cOng chtrng.
2.3. Quy hoch tong th phát trin t chUc hành ngh cOng chUng den
näm 2020, Lut si:ra di, b sung mt sO diêu cUa 11 1ut cO lien quan den quy
hoch.
- Dánh giá ye ket qua, h qua và tác dng cUa Quy hoch tOng the phát
triên t chüc hành ngh cOng chUng và Lut sUa dIM, b sung mt sO diu cUa 11
1ut có lien quan dn quy hoach dn ho?t dng cOng chUng;
- Vic phát trin mdi, thay di trii si cUa Van phèng cong chirng tir dja
bàn cp huyn nay sang dja bàn c.p huyn khác sau khi Quy hoch cong chirng
bj bãi bO;
- Các bin pháp dang thirc hin tii dja phuong ye vic phát triên tO chUc
hành nghê cOng chi:rng, cOng chthig viên sau khi Quy hoach cOng chirng bj bâi
bO;
- Di.r báo nhu cu phát trin Van phông cOng chirng và h qua trong diu
kin khOng con Quy hoch cong chi'rng.
2.4. Thirc hin chU tnrong chuyên giao vic chi:rng thrc hçp dOng, giao
dich tü Uy ban nhân dan cap xã sang to chUc hành nghê cOng chUng.
Dánh giá tInh hInh, kêt qua, tác dng cUa chU trinYng chuyên giao (chU '
tác dng cUa chU truong chuyên giao trong vic giàm tâi cong tác hành chInh tu
pháp cho Uy ban nhân dan cap xâ, cap huyn, biên chê, ngân sách nba nuic), Tir
do Co nhüng d xut giài pháp ci th.
2.5. Thành 1p và hott ctng cUa to chtrc xà hi — nghê nghip cUa cong
chUng vien.
2.6. Quân 1 nba rn.râc ye hot dng cong chUng.
- Ban hành và tO chUc thirc hin tiêu chI xét duyt hO so d nghj thành 1p
van phOng cong chüng;
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- Ban hành và të chirc thirc hin v mt'rc trAn thu lao cong chmg;
- Xây dirng và tO chüc thirc hin ca sâ dcr 1iu cong chi:rng, quy ché khai
thác sir ding dtt 1iu cong chng;
- Kiêm tra, thanh tra, xir l vi phim, giãi quyêt khiu nai, tO cáo trong
hoat dng cOng chtrng;
- Dào tao, bôi duông, hixàng dn nghip vv;
- Dê nghj bO nhim, bô nhim lai, min nhim cOng chirng viên;
- Thirc trng di ngü can bô quàn 1 nba nrOc ye hot dng cOng chirng;
- Ca ché phôi hqp giUa Si Ti.r pháp vói các Sà, ban,ngành cO lien quan
trong quán ! nhà nrc ye cOng ching tai dja phuong; giüa tO chtrc hành nghê
vOi Van phông dang k dat dai và các Co quan, tO chirc có lien quan.
- Cong cii quãn l nhà nuóc ye boat dng cOng chüng.
2.7. Các ni dung khác.
2.8. Han ch& vuàng mac, nguyen nhân.
2.9. Kiên nghj, dê xuãt.
3. HInh thirc tng kt.
Xây dirng Báo cáo tOng két 05 näm thi hành Lut Cong chrng.
- Co quan chü tn: Si Tu pháp.
- Co quan phi hqp: các S&, ngành, Uy ban nhân dan cap huyn và các to
chirc hành nghê cong chirng trên dja bàn tinh.
III. To chuc thuc hin
1. Trách nhim cüa S& Tir pháp:
- Chü trI, phôi hçip vOi các co quan, tO chirc, dan vj có lien quan tham
muu Uy ban nhân dan tinh t chüc triên khai thirc hin Ké hoach nay; theo döi,
dOn dOc, hinfng dn các dan vj trong vic thijc hin Kê hoach.
- Tp hqp, dánh giá thành tIch cüa các t.p the, cá nhân cO thành tIch xut
sac, tiêu biu trong boat dng hành nghê cOng chmg, quãn l2 nhà rnl&c ye cOng
chirng dê trInh Bô tnrng Bô TLr pháp khen theo thâm quyên.
- Tong hçp xây dirng Báo cáo tOng kêt thi hành Lut Cong chrng cüa các
co quan, don vj và dja phixang trmnh UBND tinh ban hành trwc ngày 15 tháng 8
nám 2020.
2. Uy ban nhân dan các huyn, thi xã, thành ph:
- Tiên hánh tOng kêt Lut COng chmg trong phm vi ngành, linh virc, dja
phuang vâi hInh thüc phü hqp.
- Xây dmg báo cáo thng kt theo dê cuong và gri v Si Tu pháp tri.róc
ngày 10/8/2020 d S& Tu pháp thng hcp trInh UBND tinh ban hành.
3. Thôi dim lay s lieu báo cáo:
SO Iiu phiic viii tOng kêt thi hành Lut COng chimg tInh tir ngày
01/01/2015 den bet ngày 31/1 2/2019. Riêng so lieu lien quan den vic phát tniên
mri, thay dOi trii so Van phOng cOng chirng tir dja bàn cap huyn nay sang dja
bàn cap huyn khác tInh tir ngày 01/01/2019 den bet ngày 30/06/2020.
4. Kinh phi:
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Kinh phi thçrc hin tng kt thi hành Lut Cong chirng duçic dam bão t1r
ngân sách.
Trên day là K hoach tng kt 05 näm thi hãnh Lut Cong chimg trén dja
bàn tinh. Yêu câu các Co quan, don v, UBND các huyn, thành ph, thj xâ triên
khai thrc
Nci n/ian:
- Bô Tir pháp;
-SâTuphap;
- UBND các huyn, thi xã, thành phô;
- Cong Thông tin din tà tinh;
- Liiu: VT, NC.
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DE CU'UNG BAO CÁO
I hành Lut Cong chfrng dành cho UBND cp tInh
só;O42-/KH-UBND ngày 0? tháng 7 nám 2020
cia UBND tinh Quáng Trj)
•'\ F-t,iN KHAI THI HANH LUiT CONG CHING
-' yen truyên, phô biên, xay dirng Kê hoch triên khai Lut
Cong chüng; ban hânh vAn ban chi dao, don dôc, hung dan triên khai Lut;
- Kêt qua rà soát dê süa dôi, bô sung; ban hành mi van bàn quy djnh chi
tiêt hung dan thi hành Lut Cong ching.
II. TINH H!NH KET QUA THVC HIN LUiT CONG CHING
1.So lixqng, chat 1i.rng di ngü cOng chüng viên;
2. So hxçng, chat lucing tO chic hành nghê cOng chtng;
3. Kêt qua hoat dng cüa các to chüc hành nghê cOng chrng;
4. Chuyên dôi, giái the Phông cOng chirng;
5. Hcp nhât, sap nhp, chuyên nhi.rçTng, thay dôi ni dung däng k ho?t
dng cüa Van phông cong chirng; ten gi ccia VAn phông cong ching; châm düt
ti.r cách thành viên hçip danh cüa VAn phông cOng chirng; châm dth boat dng
cüa VAn phông cOng chirng;
6. TrInh tir, thu tVc cOng chrng hçip dOng, giao djch, bàn dich;
- Tiêng nói và ch Viêt dung trong cOng chrng;
- Thành phân giây t trong ho sc cong chi'rng;
- Dja diem cOng chirng, k, diem chi trong vAn bàn cOng chi'rng, ngithi
lam chrng, ngithi phiên djch;
- Cong chirng bàn djch, cong chng hçip dông iiy quyên trong tri.rng hçip
hai ben khOng the cüng den mt to chirc hành nghê cOng chrng v.v.
7. Tranh chap, khài kin, bôi thung trong boat dng cOng chirng;
8. Quy hoch tong the phát triên to chirc hành nghê cOng chüng den nAm
2020, Lut süa dOi, bO sung mt so diêu cüa 11 1u.t có lien quan den quy hoch
- Dánh giá ye kêt qua, h qua và tác dng cüa Quy hoach tOng the phát
triên tO chüc hành nghê cOng chtrng cOng chirng và Lut s1ra dOi, bô sung mt sO
diéu cüa 11 1ut có lien quan den quy hoach den boat dng cOng chthîg;
- Vic phát trién m&i, thay dOi tr1 sO cüa VAn phông cOng chthig tü dja
ban cap huyn nay sang dja bàn cap huyn khác sau khi Quy hoach cOng chtrng
bj bAi bO;
- Các bin pháp dang thirc hin tai dja phrnng ye vic phát triên tO chi:rc
chi.rc hành nghê cOng chrng, cong chi'rng viên sau khi Quy hoach cOng chi.rng bj
bAi bO;
- Dr báo nhu diu phát trin VAn phOng cOng chrng và h qua trong diu
kin khOng con Quy hooch cOng chOng.
9. Thirc hin chü trIxong chuyên giao vic chrng thirc hgp dOng, giao djch
tir Uy lan nhân dan dip xA sang tO chuc hành nghê cOng chthìg
Dánh giá tlnh hInh, két qua, tác dng cüa chü truang chuyên giao (chñ
tác dng cüa chü truang chuyên giao trong vic giám tãi cong tác hânh chInh tu
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pháp cho Uy ban nhân dan cp xA, cp huyn, biên ch, ngân sách nhà rnróc), tir
do cO nhing dê xuât giâi pháp ci the cl:i the.
10. Thành 1p và boat dng cüa chcrc x hi - nghê nghip cüa cong
chüng viên;
11. Hçvp tác quc t v cong chrng (n1u co,);
12. Quân l nhà nrnsc ye hoat dng cong chirng
- Ban hành và tO chrc thrc hin Tiêu chI xét duyt ho so dê ngh thành
1p Vn phOng cong chrng;
- Ban hành và to chüc thirc hin ye müc trãn thu lao cong chirng;
- Xây drng và to chüc thirc hin co s& dti 1iu cOng chIrng, quy chê khai
thác sr drng co sâ dO 1iu cong chimg;
- Kiêm tra, thanh tra, xir 1 vi phm, giâi quyêt khiêu nai, to cáo trong
hoat dng cOng chüng.
- Dáo tao, bOi dlxôTlg, huông dn nghip vii (so lztng, chat htng, cách
thzc tO ch,c,);
- De ngh bo nhiçm, bo nhiçm lal, mien nhiçm cong chung vien (ye ho so;
giáy rô trInh ty, thz tyc thcc hin),
- Thrc trng di ngü can b quãn l nhà nrnc hoat dng cong chüng;
- Co ché phôi hcip iCia S& Tu pháp vâi các So, ban, nãnh có lien quan
trong quãn 1 nhà nuOc
cOng chüng t?i dja phuong; giia to chüc hành nghê
v&i Van phOng dang k dat dai và các co quan, to chüc cO lien quan.
- Cong cii quãn 1 nhà nithc hoat dng cong ching.
13.Cácnidungkhác.
(Uy ban nhdn dan cap tin/i thông ké so lieu các n5i dung nêu trên theo
phy lyc sO I, II, III, IVkèm theo,).
ifi. DANU GIA CHUNG
1. Dánh giá chung nhüng kt qua dat duçic;
2. Dánh giá nbu câu
cong chüng;
hiu qua thrc hin Lut Cong
ch(rng trong cuc sOng;
3. Dánh giá tác dng xa hi cüa Lut Cong chüng Va các van b.n huó'ng
d.n thi hành.
LV. TON Ti1, HIN CHE VA NGUYEN NHAN
1.Tnti,hnch
- Dánh giá nhüng vthng mAc, bat cp trong vic to chüc thirc hin Lut
Cong chüng;
- Dánh giá nhing vuOng mAc, bat cp khác lien quan den tO chüc và hoat
ctng cong chüng (pháp lut dan sir, dat dai, nhà 0, chtrng thijc v.v.).
2. Nguyen nhân cüa tn ti, hn ch
- Nguyen nhan thu quan;
- Nguyen
khách quan
3. Bèi hçc kinh nghim
V. oE XUAT, MEN NGII!
1. D xut, kin nghj
1.1. ye hoàn thin các quy djnh cüa pháp Iut
to
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Kin nghj các ni dung can sira dôi, bô sung trong Lust Cong chüng và
các van bàn hi.râng dan thi hãnh; các van bàn pháp 1ut lien quan den hot dng
cong chthig (nêu co).
1.2. ye to chic thi hânh Luât
Các dé xuât, kiên nghj nhãm tháo gâ khó khãn, vixOng mac trong to chc
và hot dngcông chüng.
1.3. ye các van dê khác
2. Giãi pháp
- Giâi pháp tri.n9c mat;
- Giãi pháp lãu dài.

