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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 

 
        Số: 892 /STP-NV2 
V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định 
ban hành Quy chế quản lý, khai 
thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Bình Thuận, ngày 16 tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Tài chính; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Hội Công chứng viên tỉnh; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, 
thành phố; 
- Tòa án nhân dân tỉnh và các huyện thị xã, thành phố; 
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các huyện, thị xã, 
thành phố; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn 
phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Các tổ chức hành nghề công chứng. 

 

 Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về Chương trình công tác năm 2021 của UBND, Sở Tư pháp đã tham mưu, 
soạn dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 
12/6/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu công 
chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ theo quy trình quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 
Tư pháp đã gửi dự thảo văn bản để Trung tâm Thông tin tỉnh thực hiện đăng tải trên 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh từ ngày 18/5/2021. 

Nay đã kết thúc thời hạn đăng tải theo quy định, Sở Tư pháp tiếp tục gửi dự 
thảo văn bản đến các cơ quan, đơn vị để tham gia ý kiến đối với dự thảo “Quyết 
định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 
thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” để lấy ý kiến của các cơ 
quan, tổ chức có liên quan. 
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Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm có ý kiến và gửi văn bản 
góp ý về Sở Tư pháp (Phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp) trước ngày 25/6/2021 để 
tổng hợp (đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ: camntn@.stp.binhthuan.gov.vn). 
Nếu quá thời hạn nêu trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến tham gia hoặc có ý 
kiến tham gia sau thời gian trên được xem là thống nhất với dự thảo văn bản. 

Rất mong nhận sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo STP; 
- Trang Thông tin điện tử Sở (để đăng); 
- Phòng Nghiệp vụ 1- Sở Tư pháp 
(để phối hợp góp ý); 
- Lưu: VT, NV2(Cầm). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Phạm Thị Minh Hiếu 
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