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BÁO CÁO 

Về hiện trạng địa điểm làm việc của Hội Công chứng viên  

và xin bố trí trụ sở làm việc 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Ngày 12/3/2021, Sở Tư pháp nhận được Báo cáo số 05/BC-HCCV về việc 

báo cáo thực trạng và nhu cầu trụ sở làm việc của Hội Công chứng viên tỉnh 

Lạng Sơn, Sở Tư pháp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh bố trí trụ sở làm việc cho 

Hội Công chứng viên tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Hội  

Hội công chứng viên tỉnh Lạng Sơn được thành lập năm 2016 theo Quyết 

định số 1469/QĐ-UBND ngày 20/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự 

quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, 

không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hiệp 

hội Công chứng viên Việt Nam; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và 

các Sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.  

Hội công chứng viên tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại 

Điều 26 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, cụ thể: 

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hành nghề 

theo quy định của Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công 

chứng viên và theo quy định của pháp luật. 

- Kết nạp, khai trừ hội viên; khen thưởng, xử lý kỷ luật hội viên; giải 

quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

toàn quốc của công chứng viên. 

- Giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công 

chứng, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp toàn quốc của công chứng viên. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp địa phương trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ 

công chứng hàng năm cho hội viên; tham gia ý kiến với Sở Tư pháp trong việc 



 

bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 

nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định 

của Luật Công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan. 

- Thực hiện nghị quyết, quyết định, quy định của Tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp toàn quốc của công chứng viên và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

- Chấp hành sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước, sự 

kiểm tra của Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên. 

- Tham gia hoạt động hợp tác về công chứng ở trong nước và quốc tế theo 

quy định của pháp luật. 

- Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên. 

Hội công chứng viên tỉnh gồm có 13 Công chứng viên trong đó có 03 ủy 

viên ban Chấp hành (Ủy viên BCH hành nghề công chứng tại các tổ chức hành 

nghề công chứng khác nhau). Tại thời điểm thành lập, Chủ tịch Hội là đồng chí 

Trưởng Phòng công chứng số 1 kiêm nhiệm. 

2. Về hiện trạng địa điểm làm việc của Hội  

Sau khi thành lập Hội, căn cứ đề cuất của Hội, Sở Tư pháp và Phòng 

Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn bố trí địa điểm hoạt động của Hội tại phòng làm 

việc của Trưởng Phòng Công chứng số 1 địa chỉ số 411 đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (do Chủ tịch Hội đồng thời là Trưởng 

Phòng Công chứng số 1). 

Đến tháng 01 năm 2019, Trụ sở làm việc của Phòng công chứng số 1 

được chuyển sang Trung tâm phục vụ hành chính công, địa chỉ: phố Dã tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Các cuộc họp của Hội 

đều sử dụng phòng làm việc của Trưởng phòng công chứng số 1 hoặc nhờ 

phòng họp của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

Từ tháng 8 năm 2020, đồng chí Trưởng phòng Công chứng số 1 nghỉ hưu, 

do đó Hội công chứng viên tỉnh chưa có địa điểm để hoạt động, các cuộc họp 

phải nhờ phòng làm việc của Văn phòng công chứng Nông Thu Huyền hoặc 

phòng làm việc của các Văn phòng công chứng khác. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở tình hình thực tế, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và đề xuất của 

Hội Công chứng viên tỉnh Lạng Sơn. Để tạo điều kiện cho Hội Công chứng viên 

tỉnh Lạng Sơn có địa điểm hoạt động, công tác quản lý hội được thuận lợi, Sở 



 

Tư pháp đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí 01 phòng làm việc của Khu liên cơ 

(cũ) đề làm địa điểm hoạt động của Hội công chứng viên. 

Sở Tư pháp kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
 

  Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC  
 

- Như trên;           
- Lãnh đạo Sở;                   

- Lưu: VT, VPS. 
 

 

 

                                                               Hoàng Thúy Duyên 
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