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QUYET D!NH 
Ban hành Quy d!nh  tiêu chI xét duyt h so d ngh thành 1p 

Van phông cong chfrng trên dja bàn tInh Quãng Tn 

UY BAN NIIAN DAN T!NH QUANG TRj 

Can ciLu2t Td ch&c chInh quyn djaphucing ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Lut s&a dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut To ch&c C'hInh phñ và Lu2t To chc 
chInh quyên djaphzwng ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can thLuat Cong ching ngày 20 tháng 6nàm 2014, 
Can th Luát tha dOi, bO sung mt sO diêu cta 11 Lut có lien quan den 

quy hogch ngày 15 tháng 6 nám 2018, 
Can ci Nghj djnh sO 29/2015/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2015 cüa 

Chinh phi quy djnh chi tiêt và huóng dan thi hành mç5t sO diêu cia Lut C'Ong 
chzng; 

Can ci Thông tir sO 01/2021/IT-BTP ngày 03 tháng 02nàm 2021 cüa Bó 
trzthng Bó Tu' pháp quy djnh chi tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành Lut 
COng chüng, 

Theo dé nghj cña Chánh Van phOng UBND tinh và Giám dOc Sà Tu'pháp 
tgi T& trInh sO 354/TTr-STP ngày 26/10/2021. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v tiêu chI xét duyt 

h sci d nghj thành 1p Van phông cong chirng trén dja bàn tinh Quâng Trj. 
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành kê tü ngàyitháng41näm 2021 

và thay th Quyt djnh so 1670/QD-UBND ngày 18 tháng 7 nm 2016 cüa Uy 
ban nhân dan tinh Quãng Trj ye vic ban hành Quy djnh tiêu chI xét duyt ho sa 
dé nghj thành 1p Van phông cong chüng trén dja bàn tinh QuãngTrj. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám doe Sâ Tu pháp; 
Thu trithng các Sà, ban, ngành cap tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thj xA, thành phô và tO chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyt djnh này././ 
Noinhmn: 

- Nh.r Diêu 3; 
- VAn phông ChInh phil; 
- Cic KT VBQPPL - B Tii phap; 
- iT TU, iT HDND tinh; 
- CT, cáe PCT UBND tinh; 
- Các Sir, ban, nganh cap tinh; 
- UBND huyn, thj xA, thành ph& 
- Cng Thông tin din tcr tinh, Cong báo tinh; 
-Li.ru: VT,NC., 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG  TRI Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

QUY D!NH 
A F A A A A S A F Tieu chi xet duyçt ho si de nghi thanh Ip  Van phong cong ch.rng 

trên dla bàn tinh Quãng Tr! 
(Kern theo Quyêt djnh so  ,  /2021/QD-UBND ngày tháng4,'  nám 2021 

cüa Uy ban  nhán dan tinh  Quáng Trj,) 

Chirong I 
QUY JMNH  CHUNG 

Diu 1. Phirn vi diu chinh Va di tu'qng áp diing 
1. Pham vi diêu chinh 
Quy djnh nay quy djnh tiêu chI, quy trInh xét duyt ho so thành 1p Van 

phông cong chi'rng, thay dôi tru sà lam vic cüa Van phông cong chimg sang 
huyn, thj xa, thành phô khác trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

2. DOi tuqng áp dicing 
Quy djnh nay áp diing dôi v&i các cOng chimg viên np ho so dê nghj 

thành 1p Van phông cong chirng; các co quan, tO chi'rc, cá nhân có lien quan 
dn viêc np, xét duyet ho so de nghi thành 1p, thay dôi tri s& hoat  dng Van 
phOng cOng chirng sang huyn, thj xâ, thành phô khác trén dja bàn tinh Quãng 
Tn. 

Diu 2. Nguyen tc xét duyt h so 
1. Vic xét duyt ho so dê nghj thành 1p Van phông cong chüng, thay dOi 

tr11 so lam vic cüa Van phOng cong chrng sang huyn, thj xà, thãnh phô khác 
phài dam bào nguyen täc cong khai, minh bach,  khách quan và dung quy djnh 
cña pháp 1ut. 

2. KhOng xét duyt dOi vOi truOng hçip cOng chirng viên Co ten cüng lüc 
trong nhiêu ho so dê nghj thành 1p Van phông cong chirng hoc Dé an thành 
1p VAn phông cOng ching cO ni dung vi pham quy djnh cüa Lut Cong chirng 
và các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

3. Uu tiên, khuyên khIch phát triên các VAn phOng cong chrng có nhiêu 
cOng chi'rng viên tham gia thành lap. 

4. Cong chirng viên np ho so d nghj thành 1p V.n phông cOng chirng 
phãi ti,r chrngminh, chju trách nhim ye tInh xac thirc cüa ho so và các giây tO 
chirng minh ye nhüng ni dung trinh bay trong Dê an thành 1p VAn phOng cong 
chrng. TrirOng hqp phát hin ho so không trung thirc thI bj hüy bO kêt qua xét 
duyt. 

I3iu 3. Co cu thang dim 
1. Vic xét duyt ho so thành 1p VAn phOng cong chirng cAn cO trén các 

tiéu chI duoc quy djnh tai  Diu 5 cüa Quy djnh nay. Tong so diem dánh giá cho 
các tiêu chI ti da là 100 diem. 
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2. Van phông cong chrng &rçlc cho phép thành l.p phâi dit dim tôi thiêu 
theo t&ng dja bàn huyn, thj xâ, thành phô và không có tiêu chI nào bj dánh giá 0 
(khong) diem; ciii the nhu sau: 

a. Dôi vâi dja bàn huyn: 65 dim; 
b. DOi vth dja bàn thj xã: 75 dim; 
c. Dôi vci dja bàn thành phô Dông Ha: 85 diem. 
Diu 4. Nhfrng trirô'ng hçip không thrçrc tinh dim 
1. Nhãn vien nêu trong Dê an thành 1p Van phOng cong chirng có ten 

trong ho so dê nghj thành 1p Van phông cOng chi'mg khác hotc chiia hoàn 
thành ho so châm dirt hçip dông lao dng t?i Co quan, to cht'rc khác tInh den thai 
diem np ho so. 

2. Cong chüng viên bj xir l k lut lien quan den hoat dng hành nghê 
cong chüng ma chua hét thai gian chap hành quyêt djnh xr l k' lut, xir phat 
vi phm hành chInh lien quan den hoat dng cong chi'rng ma chi.ra hêt thOri gian 
dê duqc xem là chtxa bj xCrphat vi phm hành chInh theo quy djnh. 

3. Không có các giây ttY chi'rng minh ye nhUng ni dung lien quan nêu 
trong Dê an thành 1p  Van phông cong chirng. 

4. Cong chrng viên tham gia thành 1p  Dê an ma không có cam kêt hành 
nghê cong chirng tai  Van phông cong chi'rng do tir 12 tháng tth len. 

Chirong II 
TIEU CH , SO DIEM VA PHUNG PHAP 

TINH DIEM CUACAC TIEU CHI 
.A . ..Z Dieu 5. Cac tieu chi cham diem 

1. To chüc nhân sir cüa Van phông cOng chimg: 48 diem. 
2. Tr sâ hoat  dng cüa Van phOng cong chIrng: 38 dim. 
3. Ca sâ 4t chat cüa Van phông cOng chirng dê phiic vi cho hoat dng 

nghip vi và 1mg ding cOng ngh thông tin: 09 diem. 
4. Quy trInh nghip vi và liiu trir: 02 diem. 
5. TInh khâ thi, ben vüng cüa vic thành 1p Van phông cong chlrng: 03 

diem. 
Diem so cüa trng ni dung quy djnh trong các Tiêu chI nay là diem so tôi 

da cüa ni dung do. 
Diet. 6. T chfrc nhân si cüa Van phông cong chfrng 
1. So hxçing, kinh nghim cOng chlmng viên cüa Van phOng cOng ch1mng: 

(28 diem). 
a) So luçing cong chlrng viên (10 diem) 
- Cong chüng viên hqp danh: 02 diêmlcông chlrngviên; 
- Cong chi'rng viên hành nghê cOng chirng theo chê d hçip dông lao dng: 

01 diêmlcOng chlrng viên. 
b) Kinh nghiem elm cOng chlrng viên (15 diem) 
- Thai gian cong tác pháp lut cüa cong chlrng viên hqp danh (trü thai 

gian hành ngh cOng chlrng, nu cOng chi'mng viên duçic tInh diem tai  ni dung 
thai gian hành nghê cOng chlmng): 
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+ DuOi 10 näm: 01 dim; 
+ Ttr 10 näm den drâi 15 nàm: 02 diem; 
+ Tir 15 nàm trâ len: 04 diem. 
- Th?ii gian hành ngh cong chi'rng ti'r 05 näm trô len: 03 diem. 
Cong chirng viên lam vic theo ché d hqp dông thI disqc tInh 50% so 

diem tilcmg irng vth so diem cüa cong chrng viên hçp danh. 
c) Kinh nghim quàn l2 cüa Tnxing Van phOng cOng chirng (03 diem) 
- Co bang cap hoc giây tâ chrng minh dã qua I&p dào tao, bôi dix&ng 

kiên thirc ye quán trj, quàn l: 01 dim; 
- Dâ trng là Trtthng, Phó tru&ng PhOng Cong chrng, Tnthng Van phông 

cong chüng (trü tnr&ng hçip quy djnh tii khoân 2 Diêu 4 cüa Quy djnh nay): 02 
diem. 

2. TrInh di và kinh nghim cüa nhân viên nghip vii (12 dim). 
a) Môi nhân viên nghip v'i, có trInh d ti'r Dai  hçc tr& len chuyên ngành 

Luât: 01 diem. 
b) Môi nhân viên nghip vli duçic cong them tôi da 03 diem nêu thuc các 

tri.thng hçip sau day: 
- Dä có chirng chi tot nghip khóa bOi duOng nghê cong chfrng: 01 diem; 
- Co th?i gian lam cong tác pháp 1ut tr 05 näm tr& len (trü thai gian cong 

tác nghip vi Cong chüng, nêu nhân viên nghip vi dixçic tInh diem t?i  ni dung 
th?ñ gian cong tác nghip vii Cong chirng): 01 diem; 

- Co thi gian cong tác nghip vii cOng chtrng tr 03 näm trâ len: 01 diem. 
3. Nhân viên kê toán (02 diem). 
a) Co bang di hçc chuyên ngành kê toán tr& len: 01 diem; 
b) Co thri gian cong tác kê toán trén 02 nàm: 01 diem. 
4. Nhân viên cong ngh thông tin (02 diem). 
a) Co bang dai  hQc chuyên ngành cong ngh thông tin trâ len: 01 diem; 
b) Co th?i gian cong tác cong ngh thông tin trên 02 näm: 01 diem. 
5. Nhân viên lu'u tri (02 diem). 
a) Co bang di hçc ngãnh van thi.r - km trrr trà len: 01 diem; 
b) Co thii gian cong tác km tr trên 02 nãm: 01 diem. 
6. Cong tác viên djch thut (02 diem). 
Van phOng cOng chüng dir kiên có cong tác viên djch thut duçic tInh 0.5 

dimIngôn ngtt. 
Diu 7. Trii s& hot dng cüa Van phông cong chfrng 
1. T sà cUa Van phông cong ching (14 diem). 
a) Tri s& dr kiên thành 1p ti dja bàn cap huyn: 13 diem 
- Chua có to chüc hành nghê cong chüng: 06 diem; 
- Co tr 01 den 02 to chirc hành nghe cOng chirng: 03 diem; 
- Co vi trI cách tW sâ cüa th chüc hãnh nghê cong chirng hin có ban kinh 

tir 2.000m trâ len: 04 diem; 
b) Tri s& dr kiên thành 1p  ti dja bàn thành phô DOng Ha: 01 diem. 
2. TInh n djnh cüa tri sâ van phông cong chimg (04 diem). 



4 

a) Tri sâ thuôc sâ hthi cüa môt trong s các cong chrng viên hp danh: 
04 diem; 

b) T sâ có hçip dng thuê, muçm, ci th: 
- Hcrp dông thuê, muon có thai hn tir 03 nàm den dui 05 nàm: 01 diem; 
- Hqp dông thuê, muon có th&i hn tir 05 nãm trâ len: 03 diem. 
3. Din tIch Tri sâ Van phOng cong chirng (khong bao gôm din tIch gii 

xe) (07 diem). 
a) Tü 100 m2  den dixói 150 m2: 03 dim; 
b) Tr 150 m2  den di.rOi 200 m2: 05 diem; 
c) Tü 200 m2  trâ len: 07 diem. 
4. Bô trI din tIch lam vic ti Tr%i sa Van phông cOng ch1rng (08 dim). 
Van phông cong chrng có din tIch lam vic cho cong ching viên và 

ngu1i lao dng vói din tich theo quy djnh cüa pháp 1ut ye tiêu chuân, djnh 
müc sà diing trV sâ lam vic ti các don vj sir nghip, Co noi tiêp nguai yeu cau 
cOng churng. 

5. Bô trI din tIch kho luu trU ho so cong chüng (03 diem). 
a) Duâi 30m2: 01 diem; 
b) Tir 30m2  den duri 50m2: 02 diem; 
c) Tr 50m2  tr& len: 03 diem. 
6. To chrc, bô trI din tIch dành cho giU xe (02 diem) 
a) Duâi 50 m2: 01 diem; 
b) Tü 50 m tr& len: 02 diem; 
c) Trithng hçip trii sâ cüa van phOng cong chirng không có din tIch dành 

cho giü Xe, nhi.mg cO bô trI ch giü e (thuê, muçin, diem gitt xe cong cong) 
trong phm vi khoãng each 1 00m (met tram met) tInh tir tr1i si thl dugc tInh 
50% so diem cUa din tIch tuong irng; 

d) To chirc, bô tn din tIch dành cho giit Xe chi duqc tInh diem khi dam 
bào thun lçi, an ninh trt t11, an toàn giao thông và có nguai giU Xe. 

Diu 8. Co s& 4t chat cüa Van phông cong chfrng dê phic vi cho 
hot dng nghip vy 

1. Trang bj may tInh (it nhât 04 may), may in dam báo cho hoat dng cüa 
Van phOng cOng chirng: (02 diem). 

2. Trang bj bàn ghê lam vic, tiêp ngizai yêu câu cOng chi'mg: (02 diem). 
3. Trang bj tü, k drng ho so: (02 diem). 
4. Trang bj may photocopy: (01 diem). 
5. Co phuong an dâu ti.r, sl'r diing H thông phân rnêm quãn l co sâ d 

lieu cOng ching, chIrng th%rc có khâ nàng ket nOi vâi phân mêm quán l CO SO 

d lieu cOng chirng, chirng thrc do Sâ Tispháp quán l: (01 diem). 
6. Co phuong an, ni quy, trang thiet bj phOng, chOng cháy no: (01 diem). 
Diu 9. Xây dirng quy trInh nghip vy cong cháng và quy trInh liru 

trfr dung quy d!nh  cüa pháp Iut 
1. Xây drng quy trInh nghip vii cong chüng ch.t ch, dung quy djnh cüa 

pháp lut: (01 dim). 
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2. Xây drng quy trInh km trtr h so dung quy djnh cüa pháp lust: (01 
diem). 

A A - 9 A S A S A Dieu 10. Tinh kha thi, ben v.rng cua vlçc thanh lip Van phong cong 
ch trng 

TInh khâ thi, ben vüng cüa vic thành 1p Van phông cong chirng &rçlc 
xem xét, dánh giá tong the cac diêu kiên ye tri sâ, Ca s& vt chat, nhân s%r, qua 
trInh hoat dng và cam kêt ye th?yi gian hçip danh cüa các cong chtrng viên. 

Chiro'ng III 
CACH THtC XET DUYET HO SC5 

Diu 11. To xét duyt h so' và cách thfrc chm dim 
1. Giám doe Sâ Tix pháp quyêt djnh thành ltp To xét duyt ho so de nghj 

thành 1p Van phông cOng chirng. To xét duyt gôm tr 03 den 05 thành viên. 
Trong do, Giám doe Sâ Tu pháp lam TO tnthng, thành viên là dai  din lãnh dao 
các phOng có lien quan thue Si Tu pháp; tru&ng hçip can thiêt có the miii di 
din các s&, ngành có lien quan tham gia. 

2. Các thành viên cüa To xét duyt lam vic dc lap, can cr vàotiêu chI 
và thang dim neu tai  Chrnmg II eüa Quy djnh nay dê xét duyt và châm diem 
trng ho so dé nghj thành 1p Van phOng cong chirng. 

3. Diem cüa tmg ho so duqc tinh bAng diem trung bInh cüa các thành 
viên tham gia châm diem. Vic xét duyt và châm diem ho so phái duqc l.p 
thành biên bàn và có cht k cüa các thành viên To xét duyt ho so. 

, A Dieu 12. Cach thu'c xet duyçt ho so' 
1. CAn cir vào kk qua xét duyt và s dim cüa ti'rng h so, Giám dc S& 

Tu pháp trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh vic cho phép hotc tir 
chôi thành 1p VAn phOng cong chi'rng theo quy djnh. 

2. S& Tu pháp có trách nhim kiêm tra thirc té dôi vth các tiêu chI tri.r&c 
khi cap Giây dAng k9 hoat  dng dôi vâi VAn phOng cOng chirng theo quy djnh. 
Trong trithng hqp Van phOng cong ching không dáp üng day dü các ni dung 
tieu chI dA neu tai  e an ducic xét chçn thI Si Tu pháp báo cáo Uy ban nhân dan 
tinh ra Quyet djnh thu hOi Quyet djnh cho phép thành 1p VAn phOng cong 
chirng theo quy djnh. 

Diu 13. Xét duyt ho so' di v&i VAn phông cong chü'ng thay dôi tnt 
s& lam vic sang huyn, thj xã, thành phô khác trong phim vi tinh 

VAn phông cOng chirng dA dugc thành 1p yà dang boat  dng trên dja bàn 
tinh thay dôi dja chi trii s& sang don yj hành chinh huyn khác thI thrc hin dAng 
k thay dOi ni dung dAng k boat dng tai  S Tu pháp và phâi báo dam các tiêu 
chI ye diem sO quy djnh tai  don vj hành chInh dir kien chuyên den theo quy djnh 
tai Diêu 5 cüa quy djnh nay và có sir xem xét, dánh giá sir can thiêt phãi có Van 
phông cong chi'rng tren dja bàn mcii ma Van phOng cong chfrng dr kiên chuyên 
triisidên. 
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ChironglV 
TO CHUC THUC HIN 

Diu 14. Cong tác thanh tra, kim tra 
S& Tii pháp có trách nhim djnh k' hoc dt xuât kiêm tra vic thrc hin 

các diêu kin hoit dng cüa Van phông cong chCrng theo tiêu chI &rçic quy djnh 
tai Diêu 5 cüa Quy djnh nay. Trithng hqp Van phông cOng chirng không thirc 
hin dam báo day dü, dung các tiêu chI thI SO Tu pháp xir 1 theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

Diu 15. khiu ni, t cáo 
Vic giái quyt khiu nai,  t cáo có lien quan dn vic xét duyt h s 

nghj thành lip, thay dôi tr sO Van phông cong chüng duçc th1rc hin theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye khiêu ni, to cáo. 

Diu 16. To chfrc tht,rc hin 
Giao SO Tu pháp phôi hçip vOi các ca quan, tO chüc có lien quan to chirc 

trién khai, huOng dn thrc hin Quy djnh nay. Trong qua trinh thrc hin, nêu Co 
kho khàn, vuOng mac thI kjp thOi báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét süa dOi, 
bô sung cho phü hc1p./.,./

TM. UY BAN NHAN DAN 

WI Van Hung 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

		2021-11-17T14:14:46+0700




