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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

   Hải Dương, ngày      tháng  8  năm 2021 

 

                           Kính gửi:  

                                          - UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 

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

 

Thực hiện Công văn số 2727/BTP-BTTP ngày 12/8/2021 của  Bộ Tƣ 

pháp về việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng, Sở 

Tƣ pháp đề nghị UBND các xã, phƣờng, thị trấn và các tổ chức hành nghề công 

chứng thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn tỉnh 

thực hiện đúng quy định của pháp luật công chứng, hôn nhân và gia đình, dân sự 

và pháp luật khác có liên quan khi thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán 

mô tô, xe máy đã qua sử dụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở 

hữu tài sản cũng nhƣ ngƣời có quyền và nghĩa vụ liên quan. Khi thực hiện công 

chứng loại hợp đồng này, công chứng viên phải căn cứ quy định của pháp luật 

để xác định mô tô, xe máy tham gia giao dịch thuộc tài sản chung hay tài sản 

riêng, từ đó yêu cầu xuất trình các tài liệu tƣơng ứng để chứng minh quyền sở 

hữu, tránh tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho ngƣời yêu cầu công chứng 

hoặc từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng. 

2. UBND xã, phƣờng, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân theo đề nghị đúng theo quy định tại các điều Điều 21, Điều 22, Điều 

23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính Phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Điều 12 thông tƣ số 

04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tƣ pháp quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Nghiêm cấm các hành vi vi 

pháp luật, đạo đức công vụ trong quá trình tham mƣu, cấp giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân và các hành vi sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không 

đúng quy định của pháp luật. 



  Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vƣớng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tƣ pháp (qua phòng Hành chính và Bổ trợ 

tƣ pháp) để đƣợc hƣớng dẫn./. 

(Công văn số 2727/BTP-BTTP ngày 12/8/2021 của Bộ Tư pháp về việc 

công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng và Công văn này 

được đăng tải tại mục Hành chính tư pháp, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, 

địa chỉ: http://sotuphap.haiduong.gov.vn/default.aspx)./. 

 

Nơi nhận:  
- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lƣu: VT, HC&BTTP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Sỹ Hoàn 
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