
1 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /BC-STP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hải Dương, ngày          tháng 6  năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của 

Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng,giao dịch 

và các văn bản hướng dẫn thi hành 

 

Thực hiện Công văn số 427/HTQTCT-CT ngày 11/5/2021 của Cục Hộ 

tịch, Quốc tịch, chứng thực, Bộ Tƣ pháp về việc báo cáo tổng kết 06 năm triển 

khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CPngày 16/02/2015 của Chính phủvề 

cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và 

chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hƣớng dẫn thi hành, Sở Tƣ pháp 

tỉnh Hải Dƣơng báo cáo kết quả thực hiện cụ thể nhƣ sau:  

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Việc ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai thi hành pháp luật về 

chứng thực 

Ngay sau khi Nghị định số 23/2015/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành, Sở Tƣ 

pháp đã ban hành Công văn số 289/STP-HCTPngày 22/4/2015 chỉ đạo Phòng Tƣ 

pháp tham mƣu cho UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo triển khai 

thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP tại địa phƣơng (02/12UBND huyệnban 

hành kế hoạch, 10/12 UBND huyện, thị xã, thành phốban hành công văn chỉ đạo 

thực hiện) đồng thời Sở Tƣ pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên 

địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định của Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP tại đơn vị.  

- Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức để thực hiện công tác chứng thực; 

bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, phƣơng tiện làm việc tại các địa phƣơng. 

+  Việc bố trícông chức thực hiện công tác chứng thực: Tổng số công chức 

tƣ pháp cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh là 247 

ngƣời, trong đó: cấp huyện12 ngƣời; cấp xã 235 ngƣờithực hiện công tác chứng 

thực(mỗi huyện, xã, phường, thị trấn bố trí 01 người để thực hiện nhiệm vụ chứng 

thực); 

+ Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động chứng thực:đến nay 

hầu hết các đơn vị cấp huyện và cấp xã đều đƣợc đầu tƣ khá đầy đủ về cơ sở vật 
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chất, trang thiết bị nhƣ máy vi tính, máy in, tủ đựng tài liệu, mạng Internet và bố 

trí địa điểm thuận lợi để phục vụ công việc tiếp dân. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác quản lý nhà nước 

- Về việc quán triệt, hƣớng dẫn triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

và các văn bản hƣớng dẫn thi hành 

Để triển khai thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Sở Tƣ pháp tổ chức 

01 Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Nghị đinh số 23/2015/NĐ-CP cho 

trên 300 cán bộ, công chức tƣ pháp cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; 12/12 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai hoặc lồng ghép 

việc tổ chức hội nghị  quán triệt, triển khai thi hành Nghị đinh tùy vào tình hình 

cụ thể của địa phƣơng. Việctổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP và các văn bản hƣớng dẫn thi hành đƣợc thực hiệnvới nhiều 

hình thức nhƣ:  

+ Đăng tải Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hƣớng dẫn thi 

hành, lập chuyên trang, chuyên mục trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tƣ 

pháp để tuyên truyền, phố biến các quy định pháp luật mới về chứng thực; 

+ Biên soạn hàng ngàn tài liệu hƣớng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ chứng thực; 

+ Phát hành 03 Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật số chuyên đề về 

công tác chứng thực (1150 cuốn/số); 

+ Hàng năm, trang bị nhiều đầu sách pháp luật về công tác chứng thực 

cho 265 tủ sách pháp luật của các xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Do làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về chứng 

thực, nhận thức cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh về công tác chứng 

thực đƣợc nâng lên. Các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo toàn diện việc thực 

hiện công tác chứng thức, công tác chứng thực hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu 

chứng thực của tổ chức, công dân tại địa phƣơng trong tình hình mới. 

- Về việc sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong việc cung cấp thông 

tin, trao đổi nghiệp vụ để giải quyết các việc về chứng thực tại địa phƣơng. 

Sở Tƣ pháp tham mƣu cho UBND tỉnh quản lý nhà nƣớc về hoạt động 

công chứng trên phạm vi toàn tỉnh, có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hƣớng dẫn 

nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực tại Phòng Tƣ pháp, 

UBND cấp xã và công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng; Phòng 

Tƣ pháp tham mƣu cho UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nƣớc về chứng 

thực trong địa phƣơng có trách nhiệm hƣớng dẫn nghiệp vụ chứng thực cho cán 

bộ, công chức làm công tác chứng thực tại UBND cấp xã trên địa bàn. Trong thời 

gian qua, Sở Tƣ pháp, Phòng Tƣ pháp và UBND cấp xã thƣờng xuyên cung cấp 
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thông tin, trao đổi nghiệp vụ để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vƣớng mắc, khó khăn 

đối với các việc chứng thực tại địa phƣơng.  

- Đánh giá về năng lực của công chức làm công tác chứng thực ở địa 

phƣơng; việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho công chức làm công tác 

chứng thực. 

+ Về chất lƣợng đội ngũ làm công tác chứng thực: Tống số công chức làm 

công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh hiện nay là 247 ngƣời, trong đó 146 ngƣời 

có trình độ đại học Luật,48 ngƣời có trình độ trung cấp luật trở lên, 53 ngƣời có 

trình độ đại học, trung cấp khác. 

Đội ngũ công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh hiện nay, đƣợc 

đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, có trình độ chuyên môn,kỹ năng nghiệp 

vụ,cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao. 

+ Việc tổ chức tập huấn năng lực của công chức làm công tác chứng thực 

Trong 06 năm qua, Sở Tƣ pháp luôn quan tâm chỉ đạo việc bồi dƣỡng, tập 

huấn  nhằm năng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác 

chứng thực,cụ thể nhƣ sau: 

Đối với cấp tỉnh: Sở Tƣ pháp đã tổ chức 06 lớp tập huấn nghiệp vụ chứng 

thực cho trên 1.800 lƣợt ngƣời; tổ chức 24 lớp tập huấn kỹ năng cập nhật, quản 

lý, sử dụng Phần mềm quản lý công chứng, chứng thực cho gần 500 lƣợtngƣời. 

Ngoài ra, Sở Tƣ pháp còn thƣờng xuyên hƣớng dẫn nghiệp vụ chứng thực cho cơ 

sởkhi có yêu cầu nhằm giúp các địa phƣơng tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc phát 

sinh trong thực tế khi giải quyết các việc chứng thực. 

Đối với cấp huyện, các Phòng Tƣ pháp trên địa bàn tỉnh chủ động tham 

mƣu cho UBND cấp huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ về chứng thực; 

tập huấn công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất và nhà ở cho các cán bộ thuộc các phòng, ban của huyện, 

các tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn và lãnh đạo UBND, công chức Tƣ pháp - 

Hộ tịch của các xã, thị trấn. 

-Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chứng thực 

Để tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc về hoạt động chứng thực đồng thời đảm 

bảo an toàn pháp lý đối với các hợp đồng, giao dịch, năm 2015 Sở Tƣ pháp 

đãtham mƣu cho UBND tỉnh xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng trên 

địa bàn tỉnh.Năm 2017, Sở Tƣ pháp tiếp tục tham mƣu cho UBND tỉnh nâng cấp 

Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng kết nối với hoạt động chứng thực, có cung 

cấp thông tin ngăn chặn thành Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực. 

Sau khi Phần mềm hoàn thành, Sở Tƣ pháp đã tiến hành cài đặt và bàn giao miễn 

phí đến từng đơn vị cấp xã (265 xã, phƣờng, thị trấn). Nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lý Phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực, Sở Tƣ pháp tham mƣu 
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cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 ban 

hành kèm theo Quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu 

công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. 

- Việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến giải quyết các việc về chứng thực (nếu có). 

Đề tăng cƣờng quản lý nhà nƣớc trong hoạt động chứng thực, hàng năm Sở 

Tƣ pháp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện về công tác chứng thực 

trên địa bàn  tỉnh. UBND cấp huyện cũng thƣờng xuyên kiểm tra công tác chứng 

thực của UBND cấp xã tại địa phƣơng. 

Trung bình hàng năm, Sở Tƣ pháp tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 4 đơn vị 

cấp huyện, 10 đơn vị cấp xã, 10 tổ chức hành nghề công chứng; UBND cấp 

huyện tiến hành kiểm tra công tác chứng thực tại 80 – 90 đơn vị cấp xã. 

Qua công tác kiểm tra, thanh tra, những sai sót, khó khăn, vƣớng mắc trong 

công tác chứng thực đã kịp thời hƣớng dẫn, xử lý, khắc phục và rút kinh nghiệm 

để đƣa công tác chứng thực vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. 

Từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng không có trƣờng hợp 

nào yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm liên quan đến việc 

chứng thực. 

2. Đánh giá đầy đủ việc giải quyết các yêu cầu chứng thực theo quy 

định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành 

về các nội dung sau:
1
 

- Việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 

Việc chứng thực bản sao từ bản chính trên địa bàn tỉnh đảm bảo trình tự, 

thủ tục theo quy định củaNghị định số 23/2015/NĐ-CP và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ 

về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối 

với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, ngày 28/11/2014Sở Tƣ 

pháp ban hành Công văn số 1050/TP-HCTP chỉ đạo các phòng Tƣ pháp UBND 

cấp xã trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túcChỉ thị số 17/CT-TTg, cụ 

thể nhƣ sau: các cơ quan khi tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính, nếu cá 

nhân, tổ chức nộp bảo sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không đƣợc yêu 

cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trƣờng hợp nộp bản sao không có chứng 

thực và xuất trình kèm bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có 

trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về 

                                           
1
 - Tại các địa phƣơng đối với đơn vị báo cáo là Sở Tƣ pháp; 

  - Tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nƣớc ngoài đối với đơn vị báo cáo là Bộ Ngoại giao. 

  - Cơ quan thực hiện chứng thực chỉ báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 
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tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức 

nộp bản sao có chứng thực. 

- Việc thực hiện chứng thực chữ ký  

Trong thời gian qua, Phòng Tƣ pháp, UBND cấp xã triển khai thực hiện 

nghiêm quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, mẫu lời chứngchứng thực chữ 

ký. Sở Tƣ pháp tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong lĩnh vực 

chứng thực. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực đƣợc niêm yết 

công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện Thông tƣ số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết 

và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 

16/02/2015 của Chính phủ, Sở Tƣ pháp đã hƣớng dẫn Phòng Tƣ pháp, UBND 

cấp xã thực hiện việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền khi việc ủy quyền 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhƣ không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi 

thƣờng của bên đƣợc đƣợc ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền 

sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản. Việc chứng thực chữ ký trong tờ 

khai lý lịch cá nhân thì ngƣời thực hiện chứng thực không đƣợc ghi bất cứ nhận 

xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân (trừ trƣờng hợp pháp luật chuyên ngành có quy 

định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân). 

- Việc thực hiện chứng thực chữ ký ngƣời dịch  

Việc chứng thực chữ ký ngƣời dịch hiện nay trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm 

bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật nhƣ quy định về đăng ký mẫu chữ 

ký,chứng thực chữ ký đối với những giấy tờ, văn bản phải hợp pháp hóa lãnh sự; 

chất lƣợng bản dịch đảm bảo đúng nội dung của bản gốc... Việc phê duyệt danh 

sách cộng tác viên dịch thuật của các Phòng tƣ pháp đƣợc Sở Tƣ pháp chỉ đạo 

thực hiện, đến nay đã có 11/12 Phòng Tƣ pháp đƣợc phê duyệt danh sách cộng 

tác viên dịch thuật, 01 đơn vị còn lại do không có nhu cầu chứng thực chữ ký 

ngƣời dịch hoặc chƣa có yêu cầu làm cộng tác viên nên chƣa có danh sách đề 

nghị phê duyệt.  

- Việc thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch (quy trình, thủ tục hành 

chính thực hiện, mẫu lời chứng, việc lƣu trữ sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, 

trách nhiệm của ngƣời thực hiện chứng thực…); 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy việc chứng thực hợp đồng, giao 

dịch của UBND xã cơ bản đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định 

của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Tuy nhiên vẫn còn trƣờng hợp, UBND xã 

chứng thực chữ ký trên giấy giấy tờ bán, tặng xe máy. 

- Việc ghi chép, sử dụng, lƣu trữ, bảo quản hệ thống Sổ chứng thực; lƣu 

trữ hồ sơ chứng thực; đánh giá việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực 

tại cơ quan có thẩm quyền chứng thực 
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Phòng Tƣ pháp, UBND cấp xã đảm bảo các việc chứng thực đều đƣợc ghi 

chép vào sổ chứng thực tƣơng ứng, cuối năm thực hiện việc khóa sổ theo quy 

định. Đối với các việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, ngoài việc lƣu trên sổ 

giấy, UBND cấp xã còn cập nhật đầy đủ trên Phần mềm cơ sở dữ liệu công 

chứng, chứng thực. 

Việc lƣu trữ hồ sơ chứng thựcđƣợc các đơn vị sắp xếp tƣơng đối khoa 

học, tuy nhiênmột số đơn vị hiện nay còn gặp khó khăn khi hồ sơ chứng thực 

lớn nhƣng không bố trí đƣợc kho lƣu trữ riêng. 

Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí chứng thực của các tổ chức thực hiện 

chứng thực thực hiện đúng quy định Thông tƣ 226/2016/TT-BTP ngày 

11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ nộp, quản lý và sử dụng 

phí chứng thực. 

3. Thống kê kết quả thực hiện công tác chứng thực trong thời gian từ 

tháng 4/2015 đến tháng 4/2021 gửi Bộ Tư pháp theo các biểu mẫu được quy 

định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy 

định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp 

Từ ngày 01/4/2015 đến ngày 30/4/2021 toàn tỉnh đã thực hiện chứng thực 

bản sao từ bản chính 6.585.997 bản; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 

205.865 việc; chứng thực chữ ký ngƣời dịch 17.719 việc; chứng thực hợp đồng, 

giao dịch 147.836 việc. Trong đó, cấp huyện thực hiện chứng thực bản sao từ bản 

chính 81.633 bản; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 1.945 việc; 

chứng thực chữ ký ngƣời dịch 17.719 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch 06 

việc; cấp xã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 6.504.364 bản; chứng 

thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 203.920 việc; chứng thực hợp đồng, giao 

dịch 147.830 việc(có Phụ lục kèm theo). 

Đối với các tổ chức hành nghề công chứng, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP 

cùng với Luật Công chứng đã tạo khung pháp lý để các tổ chức hành nghề công 

chứng thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ văn bản và chứng thực chữ ký ngƣời dịch. Hàng năm, các tổ chức 

hành nghề công chứng đã thực hiện chứng thực hàng ngàn bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản và chứng thực chữ ký ngƣời 

dịch.Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho các tổ 

chức hành nghề công chứng, nhân viên của các tổ chức hành nghề công chứng 

4. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, chứng thực hiện nay còn ít so 

với yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao và thƣờng xuyên luân chuyển công tác trong 

khi số lƣợng việc chứng thực ngày càng tăng nên các đơn vị thực hiện chứng 

thực gặp  nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 
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- Việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tƣớng 

Chính phủ đối với một số cơ quan, đơn vị còn chƣa nghiêm, vẫn còn tình trạng 

một số cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ 

bản chính vẫn yêu cầu công dân xuất trình bản chính. 

- Hiện nay kỹ thuật làm giả các giấy tờ, tài liệu ngày càng tinh vi, thời 

gian quy định chứng thực bản sao từ bản chính ngắn nên rất khó phát hiện các 

trƣờng hợp làm giả giấy tờ, tài liệu. Chƣa có quy định về thời hạn sử dụngbản 

sao từ bản chính nên cũng gây khó khăn cho các cơ quan khi tiếp nhận, giải 

quyết các thủ tục hành chính. 

- Quy định việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng 

nƣớc ngoài, nếu ngƣời thực hiện chứng thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, 

văn bản thì đề nghị ngƣời yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng 

Việt của giấy tờ, văn bản. Bản dịch giấy tờ, văn bản không phải công chứng 

hoặc chứng thực chữ ký ngƣời dịch, nhƣng ngƣời yêu cầu chứng thực phải chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. Quy định này không đảm bảo trên 

thực tế về giá trị sử dụng của giấy tờ khi ngƣời yêu cầu chứng thực có sự gian 

dối về nội dung của bản dịch để đƣợc chứng thực giấy tờ, văn bản bằng 

tiếngnƣớc ngoài. 

- Về quy định tiêu chuẩn cộng tác viên dịch thuật còn có sự không thống 

nhất trong Luật Công chứng và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành dẫn đến tình trạng cùng một ngƣời có thể làm cộng tác viên dịch 

thuật tại tổ chức hành nghề công chứng nhƣng không thể làm cộng tác viên dịch 

thuật với Phòng Tƣ pháp để dịch cũng thứ tiếng đó. 

- Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 36Nghị định số 

23/2015/NĐ-CPgồm 03 loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng của các bên; dự thảo hợp đồng, giao dịch; giấy chứng nhận quyền sở 

hữu, quyền sử dụng.Tuy nhiên, đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến 

quyền sử dụng đất, nhà ở việc quy định thủ tục chứng thực đơn giản nhƣ trên sẽ 

dãn đến có khả năng tranh chấp hoặc hợp đồng, giao dịch vô hiệu khi ngƣời yêu 

cầu chứng thực có hành vi gian dối. 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tƣ số 01/2020/TT-BTP chƣa có 

quy định về việc thu hồi văn bản đã chứng thực (bao gồm cả chứng thực bản sao, 

chứng thực chữ ký, chứng thực chữ ký ngƣời dịch và chứng thực hợp đồng giao 

dịch) nếu phát hiện việc chứng thực không đúng quy định, trái quy định gây lúng 

túng cho cơ quan thực hiện chứng thực khi khắc phục sai sót. 

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về 

chứng thực và các quy định pháp luật có liên quan đến chứng thực. 
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2. Số lƣợng cán bộ Tƣ pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh rất hạn chế; các 

phƣờng, thị trấn đƣợc 02 cán bộ, đối với các xã phần lớn chỉ có 01 cán bộ, mà 

lƣợng việc giao cho tƣ pháp cấp xã là rất lớn. Các tổ chức hành nghề công chứng 

đƣợc thành lập rộng khắp, có chuyên môn sâu. Vì vậy, để giảm tải cho cán bộ tƣ 

pháp hộ tịch, đề nghị chuyển việc chứng thực hợp đồng giao dịch cho các tổ chức 

hành nghề công chứng thực hiện. 

3. Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiệnChỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao 

có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 

4. Tăng cƣờng tập huấn, bồi dƣỡng chuyên sâu về công tác chứng thực cho 

đội ngũ làm công tác chứng thực tại địa phƣơng. 

5.Đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu có chế độ trích tỷ lệ phần trăm từ 

nguồn phí, lệ phí chứng thực phục vụ cho công tác chứng thực và hỗ trợ, động 

viên ngƣời làm công tác chứng thực để hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. 

 

 
Nơi nhận: 
- Cục HT, QT, CT; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lƣu: VP, HC&BTTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Ngoãn 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-18T17:16:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Lê Văn Ngoãn<levanngoan.tp@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2021-06-18T17:19:19+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Sở Tư pháp<sotuphap@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2021-06-18T17:19:26+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Sở Tư pháp<sotuphap@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2021-06-18T17:19:39+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Sở Tư pháp<sotuphap@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




