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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Tổ Quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng,  

chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP  

 

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 Điều 3 của Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh 

ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ 

sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ Quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực), 

gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 

Tổ trưởng.  

2. Bà Lê Thị Nia, Chuyên viên Văn phòng Sở, người quản trị, Tổ viên. 

3. Ông Mai Quang Tuyên, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư 

pháp, Tổ viên. 

Điều 2. Tổ Quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực có 

trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý Phần mềm Cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 

18/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Quyết định số 

36/2020/QĐ-UBND), cụ thể: 

1. Tổ trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 
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a) Quản lý việc khai thác, sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực;  

b) Xử lý việc sửa chữa các thông tin đã nhập vào Cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực theo quy định tại Điều 13 của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng 

Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND. 

 2. Người quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Phối hợp với Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp sửa chữa các 

thông tin đã nhập vào Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực theo quy định tại 

Điều 13 của Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 

36/2020/QĐ-UBND; 

b) Phối hợp bộ phận chuyên môn kỹ thuật thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông theo dõi, đảm bảo an ninh, an toàn cho Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực trước các hành vi xâm nhập bất hợp pháp nhằm mục đích phá hoại hoặc thay 

đổi cấu trúc dữ liệu; 

c) Cấp mới, thu hồi tài khoản trên hệ thống Cơ sở dữ liệu. Thay đổi thông tin 

tài khoản và thực hiện việc phân quyền theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

d) Quản lý các tài khoản của người sử dụng; bảo đảm cho Cơ sở dữ liệu 

công chứng, chứng thực và các công cụ hỗ trợ hoạt động tốt; 

đ) Hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực. 

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng, Giám đốc Sở giao. 

3. Thành viên khác: Tham mưu, giúp việc cho Tổ trưởng trong quá trình 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 

các cơ quan, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết 

định thi hành kể từ ngày ký./.                                                                    

Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC            
- Như Điều 3;  
- Sở Thông tin và Truyền thông;                  

- Ban Giám đốc Sở;                                                    

- Lưu VT, VP, TC.    
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