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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh: 

Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp thông tin, cập nhật, khai 

thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang (sau đây viết tắt là Cơ sở dữ liệu); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Quy chế này.  

2. Đối tượng áp dụng: 

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 

việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin cho Cơ sở dữ liệu.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực là tập hợp các thông tin, dữ liệu 

về công chứng, chứng thực được tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập 

nhật thông qua phương tiện điện tử, gồm: Thông tin hợp đồng, giao dịch đã 

được công chứng, chứng thực; thông tin ngăn chặn; thông tin giải tỏa ngăn chặn 

và các thông tin khác có liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực các 

hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thông tin về hợp đồng, giao dịch là các thông tin cơ bản của hợp đồng, 

giao dịch đã được công chứng, chứng thực, được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu. 

3. Thông tin ngăn chặn là thông tin được thể hiện bằng hình thức văn bản 

do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành có nội dung không thực hiện 

hoặc tạm dừng thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với tài 

sản của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.  
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4 . Thông tin giải tỏa ngăn chặn là thông tin được thể hiện bằng hình thức 

văn bản có nội dung hủy bỏ việc ngăn chặn do chính cơ quan hoặc người có 

thẩm quyền có văn bản yêu cầu ngăn chặn trước đó, hoặc của cơ quan, người có 

thẩm quyền khác ban hành theo quy định của pháp luật.  

5. Thông tin khác là thông tin được thể hiện bằng hình thức văn bản của cá 

nhân, tổ chức yêu cầu không thực hiện hoặc tạm dừng thực hiện công chứng, 

chứng thực hợp đồng, giao dịch đối với tài sản hoặc hủy bỏ yêu cầu.  

6. Tài khoản là những thông số nhất định mà người quản lý, vận hành, 

khai thác, sử dụng được cấp để truy cập vào Cơ sở dữ liệu bao gồm tên người sử 

dụng và mật khẩu.  

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu  

1. Tất cả các thông tin về hợp đồng, giao dịch đã được người có thẩm 

quyền công chứng, chứng thực và các thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa 

ngăn chặn phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác vào Cơ sở dữ liệu. 

2. Cá nhân, tổ chức được cấp tài khoản trong Cơ sở dữ liệu có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng đúng mục đích, bảo mật tài khoản được cấp và chịu trách 

nhiệm về mọi tác động của tài khoản đó đối với Cơ sở dữ liệu.  

3. Bảo đảm quyền của tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu phù hợp với quy định của pháp luật. 

4. Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin liên quan đến hợp đồng, giao dịch 

công chứng, chứng thực chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đắn của các 

yêu cầu của mình cũng như về các hậu quả xảy ra do yêu cầu của mình.  

5. Cơ sở dữ liệu phải được quan tâm nâng cấp, đảm bảo an toàn thông tin 

mạng, các tiện ích khi sử dụng và kết nối với phần mềm khác khi có yêu cầu. 

6. Việc sử dụng Cơ sở dữ liệu để thực hiện công chứng, chứng thực các 

hợp đồng, giao dịch không loại trừ trách nhiệm theo quy định pháp luật của 

người thực hiện công chứng, chứng thực, người yêu cầu công chứng, chứng thực 

và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Truy cập vào Cơ sở dữ liệu bằng tài khoản khác, hoặc để người khác sử 

dụng tài khoản của mình để truy cập vào Cơ sở dữ liệu. 

2. Không cập nhật hoặc cập nhật không kịp thời, không đầy đủ, không 

chính xác thông tin vào Cơ sở dữ liệu. 

3. Sửa đổi, xóa bỏ thông tin trong Cơ sở dữ liệu, làm biến dạng giao diện, 

làm sai lệch hệ thống quản trị. 

4. Thay đổi cấu trúc dữ liệu hay bất kỳ hành vi nào khác tác động trái quy 

định đến hoạt động hay thông tin có trong Cơ sở dữ liệu. 
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5. Tiết lộ trái pháp luật các thông tin về tài sản, cá nhân, tổ chức, giao 

dịch và các thông tin khác mà mình biết được trong quá trình quản lý, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu. 

6. Truy cập vào Cơ sở dữ liệu để thực hiện các công việc không được giao.  

7. Sử dụng các thông tin trong Cơ sở dữ liệu không đúng mục đích theo 

quy định của pháp luật và Quy chế này. 

8. Những hành vi vi phạm khác theo quy định. 

Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Cấp, khóa, thay đổi tài khoản quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu 

1. Cấp tài khoản quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu 

Tài khoản quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu được cấp theo đề nghị của tổ 

chức hành nghề công chứng; Phòng Tư pháp huyện, thành phố (sau đây gọi 
chung là Phòng Tư pháp cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau 
đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh. 

2. Khóa, thay đổi tài khoản quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu 

Tài khoản quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu sẽ bị khóa hoặc thay đổi trong 

các trường hợp sau:  

a) Theo đề nghị của cơ quan, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Chia tách, sáp nhập, giải thể Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã; 

c) Tổ chức hành nghề công chứng đã chuyển đổi, chuyển nhượng, sáp nhập, 

hợp nhất, thu hồi quyết định cho phép thành lập hoặc tự chấm dứt hoạt động; 

d) Các trường hợp khác do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định theo quy 

định của pháp luật.  

Điều 6. Tiếp nhận, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu  

1. Đối với thông tin hợp đồng, giao dịch: 

a) Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, 

Tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, 

giao dịch đó thực hiện cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch vào Cơ sở dữ liệu.  

b) Thời gian cập nhật: Việc cập nhật thông tin hợp đồng, giao dịch; thông 

tin về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng, giao 

dịch, sửa lỗi kỹ thuật đối với hợp đồng, giao dịch phải được thực hiện ngay 

trong ngày hợp đồng, giao dịch đó được công chứng, chứng thực.  
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2. Đối với thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn:  

a) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp là cơ quan tiếp nhận thông tin ngăn 

chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn do cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 7 Quy 

chế này cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu.  

b) Thời gian cập nhật: Thực hiện trong ngày làm việc nhận được thông tin; 

trường hợp thông tin được tiếp nhận sau 16 giờ thì thông tin sẽ được cập nhật 

vào buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. 

Điều 7. Cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn 

1. Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện gửi thông tin 

ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn liên quan đến việc yêu cầu dừng, 

tạm dừng hợp đồng, giao dịch về tài sản; chấm dứt việc dừng, tạm dừng hợp 

đồng, giao dịch về tài sản và các trường hợp cần ngăn chặn, giải tỏa ngăn 

chặn khác theo quy định. 

2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi 

thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn liên quan đến tài sản và các 

trường hợp cần ngăn chặn, giải tỏa ngăn chặn khác theo quy định. 

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện gửi 

thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn liên quan đến tạm dừng hoặc 

chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện 

trạng tài sản đảm bảo thi hành án và các trường hợp cần ngăn chặn, giải tỏa ngăn 

chặn khác theo quy định.  

4. Cơ quan Công an các cấp gửi thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa 

ngăn chặn liên quan đến tài sản, thông tin giả mạo về người, giả mạo giấy tờ để 

thực hiện giao dịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các trường hợp cần ngăn chặn, 

giải tỏa ngăn chặn khác theo quy định. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi hoặc chỉ 

đạo cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý gửi thông tin ngăn chặn, thông 

tin giải tỏa ngăn chặn liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất và các trường hợp khác theo quy định.   

6. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi thông tin ngăn chặn, thông tin giải 

tỏa ngăn chặn liên quan đến tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, 

thay đổi hiện trạng tài sản; chấm dứt tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, 

sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản và các trường hợp cần ngăn chặn, giải tỏa 

ngăn chặn khác theo thẩm quyền. 

7. Các cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng, người thực hiện công 

chứng, chứng thực gửi thông tin ngăn chặn về các trường hợp giả mạo người, 

giả mạo giấy tờ để thực hiện giao dịch về tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

hủy, chấm dứt, đơn phương chấm dứt ủy quyền liên quan đến tài sản, thừa kế.   
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Điều 8. Nội dung, cách thức, thời hạn gửi thông tin ngăn chặn, thông 

tin giải tỏa ngăn chặn  

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 7 Quy chế này gửi 

thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn đến Sở Tư pháp để cập nhật 

vào Cơ sở dữ liệu với các nội dung sau: 

a) Thông tin về chủ sở hữu tài sản, chủ sử dụng quyền sử dụng đất:  

- Đối với cá nhân: Họ và tên; ngày/tháng/năm sinh; số chứng minh nhân 

dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu), ngày/tháng/năm cấp, nơi cấp; nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú. 

- Đối với tổ chức: Tên tổ chức hoặc doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ hoạt động; người đại diện 

theo pháp luật: Họ và tên; ngày/tháng/năm sinh; số chứng minh nhân dân (hoặc 

căn cước công dân, hộ chiếu), ngày/tháng/năm cấp, nơi cấp; nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú.  

b) Thông tin về tài sản: 

- Trường hợp tài sản là bất động sản gồm quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Địa chỉ tài sản; số giấy chứng nhận, 

nơi cấp, ngày cấp, số thửa đất, số tờ bản đồ; tài sản gắn liền với đất; thông tin về 

chủ sở hữu, thông tin khác.  

- Trường hợp tài sản là động sản có đăng ký và tài sản khác: Số giấy đăng ký 

tài sản, số giấy chứng nhận/giấy đăng ký tài sản, mã số giấy tờ, ngày cấp, cơ quan 

cấp; các thông tin mô tả về tài sản trên các giấy tờ chứng minh quyền tài sản.  

c) Các thông tin khác có liên quan.  

2. Cách thức gửi thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi văn bản về thông tin ngăn chặn, thông tin 

giải tỏa ngăn chặn bằng một trong các cách thức sau:  

a) Gửi qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của Sở Tư pháp tại địa 

chỉ: http://stptuyenquang.vnptioffice.vn. 

b) Gửi qua Hệ thống thư điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ: 

tuphap@tuyenquang.gov.vn. 

c) Gửi trực tiếp. 

d) Gửi qua dịch vụ bưu chính. 

đ) Gửi qua Fax. 

e) Các cách thức khác theo quy định của pháp luật.  

3. Thời hạn gửi thông tin: Ngay trong ngày ký văn bản.  

Điều 9. Chỉnh sửa thông tin đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu  

Việc chỉnh sửa thông tin đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu chỉ được thực hiện 

đối với các sai sót về kỹ thuật trong quá trình nhập thông tin mà không được làm 

http://stptuyenquang.vnptioffice.vn/
mailto:tuphap@tuyenquang.gov.vn
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thay đổi nội dung của hợp đồng, giao dịch và thông tin ngăn chặn, thông tin giải 

tỏa ngăn chặn. 

Điều 10. Tra cứu thông tin và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu  

Khi tiếp nhận yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch, người 

thực hiện công chứng, chứng thực phải tra cứu thông tin về hợp đồng, giao dịch, 

thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và thông tin khác liên quan đến 

tài sản, các bên tham gia giao dịch để thụ lý và thực hiện công chứng, chứng 

thực hợp đồng, giao dịch cho người yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 11. Sao lưu dữ liệu 

Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu phải thực hiện sao lưu 

các thông tin trên Cơ sở dữ liệu thường xuyên, khoa học, hệ thống.   

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Thực hiện việc vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu theo 

quy định của pháp luật và Quy chế này.  

2. Tiếp nhận, cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn và 

các thông tin khác bảo đảm chính xác, kịp thời; cung cấp thông tin thuộc Cơ sở 

dữ liệu phục vụ công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra và yêu cầu cung cấp thông 

tin khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn việc quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng 

Cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

4. Thực hiện thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn theo quy 

định tại khoản 5 Điều 7 Quy chế này. 

2. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai thực hiện việc cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn 

thuộc thẩm quyền giải quyết gửi Sở Tư pháp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu.  

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành  

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm 

cung cấp hoặc chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý cung cấp thông tin ngăn 

chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn gửi Sở Tư pháp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu. 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

cung cấp thông tin quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Quy chế này. 
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3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan căn cứ 

khả năng ngân sách để tham mưu, bố trí kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt kinh phí vận hành, duy trì, nâng cấp, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu theo quy định. 

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

1. Cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn theo quy 

định tại khoản 5 Điều 7 Quy chế này. 

2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý: 

a) Bảo đảm cơ sở vật chất, đường truyền để cài đặt và sử dụng Cơ sở dữ 

liệu được kết nối thông suốt; 

b) Bảo quản, bảo mật đối với tài khoản đã được cung cấp; thông báo ngay 

cho Sở Tư pháp khi tài khoản bị mất/lộ lọt thông tin; 

c) Quản lý, phân công công chức thực hiện chứng thực hợp đồng, giao 

dịch, cập nhật thông tin về hợp đồng, giao dịch đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp 

thời; tra cứu thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chứng thực; sao lưu, 

lưu trữ dữ liệu theo quy định tại Quy chế này; 

d) Cử công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và 

công chức có liên quan tham gia bồi dưỡng, tập huấn Cơ sở dữ liệu; 

đ) Kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề phát sinh trong quá trình sử 

dụng Cơ sở dữ liệu; 

3. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; các cơ quan, tổ chức thuộc 

phạm vi quản lý thực hiện việc cung cấp thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa 

ngăn chặn theo quy định. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và 

Quy chế này. 

Điều 16. Trách nhiệm của Hội Công chứng viên tỉnh 

Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai đến hội viên, các tổ chức 

hành nghề công chứng thực hiện nghiêm túc Quy chế này, góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

Điều 17. Trách nhiệm của các tổ chức hành nghề công chứng  

1. Bảo đảm cơ sở vật chất để cài đặt, kết nối, duy trì Cơ sở dữ liệu trong 

suốt quá trình hoạt động. 

2. Quản lý, phân công công chứng viên hoặc nhân viên nghiệp vụ của tổ 

chức mình cập nhật thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng đảm bảo chính 

xác, đầy đủ, kịp thời; tra cứu thông tin thuộc Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác công 

chứng, chứng thực; sao lưu Cơ sở dữ liệu theo quy định tại Quy chế này.  

3. Kịp thời cung cấp thông tin về các vấn đề phát sinh trong quá trình sử 

dụng Cơ sở dữ liệu. 

4. Cử công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ của tổ chức mình tham gia 

bồi dưỡng, tập huấn Cơ sở dữ liệu.  

5. Thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Quy chế này và các 

quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.  
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Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện; 

hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực 

hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Tư pháp 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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