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Hà Nội, ngày         tháng 6 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Phúc đáp Công văn số 946/STP-HCTP ngày 27/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Thừa Thiên Huế liên quan đến nghiệp vụ chứng thực chữ ký, Cục Hộ tịch, quốc 

tịch, chứng thực có ý kiến như sau:  

Đối với nội dung nêu tại Công văn số 946/STP-HCTP, Cục Hộ tịch, quốc 

tịch, chứng thực thấy rằng, Đơn của ông Đặng Văn Xin và bà Hoàng Thị Mai có 

nội dung cam đoan về việc nhận chuyển nhượng đất của ông bà Lê Ngọc – 

Nguyễn Thị Phượng: “thửa đất số … là do ông bà Lê Ngọc – Nguyễn Thị Phượng 

chuyển nhượng cho vợ chồng tôi vào ngày 20/5/2004”. Như vậy, Đơn của ông 

Xin và bà Mai có nội dung hợp đồng, giao dịch; công chứng viên đã chứng thực 

chữ ký đối với văn bản không được chứng thực chữ ký theo quy định tại khoản 4 

Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP.  

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị Sở Tư pháp xem xét, kiểm tra 

để làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCT Nguyễn Thanh Hải (để biết); 

- Trang TTĐT Cục HTQTCT; 

- Lưu: VT (L.H). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 
 

          Nguyễn Thanh Hải 
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