
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  193  /STP-HCTP&BTTP 

V/v triển khai phần mềm Hệ 

thống cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, ngày   15   tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 08/8/2020 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động 

“Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ 

liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tư pháp Lạng Sơn thông báo: 

Kể từ ngày 20/01/2021, Phòng Tư pháp cấp huyện, Ủy ban  nhân dân 

cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh chính thức sử 

dụng Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực (tại địa chỉ 

http://ccct.langson.gov.vn). 

Để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành 

phố và UBND các xã, phường, thị trấn (đơn vị chứng thực); các tổ chức hành 

nghề công chứng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện ngay các công việc sau: 

1. Cập nhật, khai thác, sử dụng Phần mềm 

- Tiến hành truy cập vào Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực tại địa chỉ: http://ccct.langson.gov.vn và tài khoản Sở Tư pháp cung 

cấp sau đó đổi mật khẩu tài khoản để quản lý và sử dụng Phần mềm. 

Các tổ chức hành nghề công chứng, đơn vị chứng thực trên địa bàn tỉnh 

có trách nhiệm phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, phân công người 

có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin, khai thác, sử dụng Phần mềm theo tài 

liệu hướng dẫn được đăng tải trên Phần mềm và nội dung đã được tập huấn. 

- Đối với tài khoản sử dụng Phần mềm, Sở Tư pháp cung cấp (gửi kèm 

Công văn này), cụ thể như sau: 

+ Tài khoản của các tổ chức hành nghề công chứng. 

Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty 

Cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số OSP chấm dứt hợp đồng sử dụng 

Phần mềm phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng và chính thức sử dụng phần 

mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. 

+ Tài khoản các đơn vị chứng thực, gồm: Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân 

dân cấp xã (Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công Phòng Tư pháp 

sử dụng tài khoản được cấp của đơn vị mình và thông báo cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã trên địa bàn để sử dụng).  

http://ccct.langson.gov.vn/
http://ccct.langson.gov.vn/
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Các tổ chức hành nghề công chứng, các đơn vị chứng thực có trách nhiệm  

phân công Tài khoản cho người có trách nhiệm thực hiện vận hành, sử dụng, 

khai thác Phần mềm, nhập đầy đủ, chính xác dữ liệu công chứng, chứng thực 

vào Phần mềm và chịu trách nhiệm bảo mật đối với tài khoản Phần mềm đã 

được cấp. Trường hợp phát hiện lộ, lọt thông tin tài khoản hoặc hành vi truy cập 

trái phép vi phạm quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin mạng thì 

kịp thời báo cáo Sở Tư pháp và cơ quan có thẩm quyền để xử lý. 

Trường hợp các đơn vị có nhu cầu bổ sung tài khoản sử dụng Phần mềm, 

đề nghị đăng ký bằng văn bản đến Sở Tư pháp để thực hiện thêm mới. 

2. Một số điểm lưu lý khi vận hành, sử dụng phần mềm 

- Khi đăng nhập phần mềm lần đầu sử dụng, bắt buộc phải đổi mật khẩu 

để sử dụng an toàn. Để đảm bảo độ bảo mật cao, khuyến khích đổi mật khẩu 

mới có cấu trúc như sau: có 08 ký tự trở lên, bao gồm có chữ cái (A, a, B, b, c, 

... – có phân biệt chữ thường, chữ hoa), chữ số (1, 2, 3, .....), ký tự đặc biệt (@, 

#, $, & ....) ví dụ: Abc12#11. Người dùng cần ghi lại mật khẩu đã đổi, bảo vệ 

mật khẩu, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu của mình cho người khác.   

- Sử dụng trình duyệt web Mozilla Firefox hoặc Google Chrome để có 

giao diện tốt nhất, ngoài ra có thể sử dụng các trình duyệt web khác như Internet 

Explorer, Cốc Cốc...  

- Khi đăng nhập Phần mềm người dùng cần vào mục Sửa thông tin để cập 

nhật các thông tin người dùng, giúp thuận tiện trong quá trình xử lý công việc. 

- Đăng xuất (thoát) khỏi Phần mềm khi không ngồi làm việc trên máy tính 

hoặc hết giờ làm việc. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

cần trao đổi, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ qua Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật 

Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực (đồng chí Đinh Vũ 

Tuấn ĐT: 0925.540.555 và 0906.213.162) hoặc Phòng Hành chính tư pháp và 

Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp (ĐT: 0205.3879.711; Đ/c Nguyễn Minh Chí, ĐT: 

0917.136.585; Đ/c Nguyễn Xuân Hưng, ĐT: 0945.057.919) để được hỗ trợ, 

hướng dẫn. 

Sở Tư pháp yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung theo yêu cầu. Sở Tư pháp thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các đơn vị sử dụng Phần mềm có vi phạm 

theo đúng quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TTTT (phối hợp) 

- Lãnh đạo Sở; 

- PTP các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Liên Danh MiTex; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Nguyễn Thanh Sơn 
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