
 

 

 

     

 

              

                                

CHƯƠNG TRÌNH  

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN ỦY BAN CÁC VẤN ĐỀ CHÂU Á   24/9/2021 

Thứ  sáu       ngày 24/9/2021   từ 11g-15 giờ (giờ Hà Nội)  

Họp trên nền tảng  ZOOM 

Ngôn ngữ sử dụng : ngôn ngữ của các nước thành viên và/hoặc tiếng Anh được dịch cabin  

Phần I.  Phần nội bộ   

Đại biểu là thành viên CAAs (Chủ tịch các nước thành viên CAAs/đại diện được ủy quyền), và các thành viên 

Hội đồng cố vấn (GC)  thuộc châu Á. 

Thời gian  70 phut   từ   11 giờ-12g 10 (giờ  Hà Nội)  

Mỗi phát biểu không quá 5 p 

Khách mời : - Chủ tịch LIên minh cc quốc tế 

                      - Giám đốc Nhóm nghiên cứu “Công nghệ mới” của Liên minh công chứng quốc tế  

                      - Đại diện HĐ CC Tối cao Pháp                       

                     - Đại diện Hiệp hội CC Cadaxtan - quan sát viên  

                     - Đại diện Bộ Tư pháp 

                      - Đại diện Bộ Nội vụ 

                     - Đại diện Học viện Tư pháp 

1. Điểm danh đại biểu, đại biểu có quyền biểu quyết ( các nước thành viên CAAs)   

và không có quyền biểu quyết (thành viên Hội đồng cố vấn thuộc châu Á),  

Giới thiệu khách mời-         Thư ký CAAs chịu trách nhiệm 

2. Chủ nhà VN khai mạc hội nghị 

3. Phát biểu chào mừng của Chủ tịch Liên minh cc quốc tế 

4. Phát biểu của đại diện Bộ Tư pháp 

5. Chủ tịch CAAs báo cáo hoạt động 2021, tình hình chung của các nước thành viên nhất là trong hoàn 

cảnh đại dịch Covid-19 

(báo cáo toàn văn mỗi nước sẽ được tập hợp gởi trước) 

Thảo luận 

6. Thủ quỹ thông qua ngân quỹ  2019 (Ô  IBANA Kazuo, Thủ quỹ nhiệm kỳ 2017-2019) 

Ngân quỹ  2020, báo cáo thực hiện ngân sách 2021, dự toán 2022  (Bà LI Yuanyuan, Thủ quỹ nhiệm 

kỳ 2020-2022) 

Thảo luận 

7. Bầu Chủ tịch luân phiên 2022 –  Chủ tịch CAAs điều hành 

 



 

 

 

     

 

 

bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư  

(Thủ quỹ vẫn là LI Yuanyuan- CC Trung quốc, đến hết 2022) 

8. Xác định thời gian và địa điểm Hội nghị toàn thể 2022 

9. Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các thành viên về khả năng thành lập Học viên CC châu Á-Thư ký 

CAAs trình bày 

Thảo luận 

10. Thông qua Nghị quyết Hội nghị-Chủ tịch CAAs 

-Bầu Chủ tịch luân phiên 2022 

- Thời gian, địa điểm Hội nghị Toàn thể 2022  

- Về  thành lập HV CC Châu Á  

 

Giải lao 10 phút 

 

Phần II. Trao đổi kinh nghiệm về tình hình số hóa công chứng, mức độ thực hiện công chứng từ xa 

ở mỗi nước thành viên, dự kiến tương lai,  

Thời gian 160 phút, bắt đầu từ 12g 20 -15g (giờ Hà Nội)     

mỗi đại biểu trình bày hoặc phát biểu 5 phút 

 

Thành phần tham dự : Như phần I  

                                       + Thêm khách mời : Giám đốc Nhóm nghiên cứu (Working Group)” Công nghệ 

mới” thuộc Liên minh công chứng quốc tế 

1. Chủ tọa đề dẫn : Chủ tịch CAAs 

2. Trình bày của CC Trung quốc 

3. Nhật Bản 

4. Hàn Quốc 

5. Inđô 

6. Li Băng 

7. Mông Cổ 

8. Việt Nam 

Sau trình bày mỗi nước là Hỏi-Đáp, bình luận 

Chủ tọa đánh giá, kết luận Tọa đàm  

 

 

 

 


