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UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 602/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục 
 hành chính lĩnh vực chứng thực tại UBND xã, phường  

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ 
chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;  

Căn cứ Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 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;  

Căn cứ Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng 
thực; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 
thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 tháng 2016 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong 
lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn Bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 
2014 của UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lạng Sơn, 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thực hiện theo cơ 
chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực tại UBND các 
xã, phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND thành phố 
về Ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành 
chính lĩnh vực chứng thực tại UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Lạng 
Sơn.  
 Quyết định này được đăng tải trên trang tin điện tử của UBND thành phố 
Lạng Sơn.   

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Lạng Sơn; 
Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND thành phố Lạng Sơn; Chủ tịch UBND 
các xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Nội vụ; 
- Sở Tư pháp; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- VP HĐND - UBND TP; 
- Phòng Tư pháp TP; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, QTM.  

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY ĐỊNH 
Thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực 

chứng thực tại UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 602 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 
cửa đối với lĩnh vực chứng thực tại UBND các xã, phường (sau đây gọi là UBND 
cấp xã), bao gồm các việc sau: 

1. Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc. 

2. Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận. 

3. Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 
trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 
ký, không điểm chỉ được). 

4. Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. 

5. Thủ tục Chứng thực di chúc. 

6. Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản. 

7. Thủ tục Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là 
động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. 

8. Thủ tục Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, 
quyền sử dụng đất, nhà ở. 

9. Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. 

10. Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. 

11. Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch 
đã được chứng thực. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc chứng thực các việc quy định tại 
Điều 1 của Quy định này. 

Điều 3. Mẫu đơn, sổ, giấy tờ, sử dụng trong thực hiện cơ chế một cửa 
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1. Phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, Sổ theo dõi, Giấy tiếp nhận và hẹn 
trả kết quả, Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ thực hiện theo Mẫu ban 
hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành 
chính nhà nước ở địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định 09/2015/QĐ-TTg). 
(Phụ lục 1) 

2. Mẫu lời chứng, mẫu sổ chứng thực ban hành kèm theo Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 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 (sau đây gọi tắt là Nghị định 23/2015/NĐ-CP); Thông tư số 
20/TT-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 
tháng 02 năm 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. (Phụ lục 2) 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC 

 

Điều 4. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực 
giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

Điều 5. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc 
nộp qua dịch vụ bưu chính. 

Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng 
thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì 
phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ 
chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho 
UBND xã cấp bản sao. 

Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại 
diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, 
chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính 
trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan 
hệ với người được cấp bản chính. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 
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- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, giải 
quyết. Trường hợp đồng ý giải quyết thì công chức Tư pháp - Hộ tịch sổ gốc để 
cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã 
ghi trong sổ gốc. 

Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có 
thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi Lãnh đạo UBND cấp xã ký cấp bản sao hoặc văn bản trả lời: 

- Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  

Điều 6. Thời hạn giải quyết:  

1. Trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu 
tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.  

2. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện 
thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo dấu bưu điện đến. 

Điều 7. Lệ phí 

Không quy định thu. 
 

Mục 2 
THỦ TỤC CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH GIẤY TỜ,  

VĂN BẢN DO CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN  
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CỦA VIỆT NAM CẤP HOẶC CHỨNG NHẬN 

Điều 8. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao 
cần chứng thực.  

2. Trường hợp người yêu cầu chứng thực chỉ xuất trình bản chính thì 
UBND cấp xã tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường 
hợp UBND cấp xã không có phương tiện để chụp.  

3. Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải đầy đủ các 
trang đã ghi thông tin của bản chính. 

Điều 9. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyển hồ sơ 
cho Lãnh đạo UBND cấp xã. 

Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu 
nội dung bản sao đúng với bản chính, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc 
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các trường hợp bản chính giấy tờ, văn bản không được dùng làm cơ sở để chứng 
thực bản sao thì thực hiện chứng thực như sau: 

- Ghi đầy đủ lời chứng theo mẫu lời chứng chứng thực bản sao từ bản 
chính kèm theo Phụ lục 2. 

- Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực 
và ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang 
cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc 
nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng 
một thời điểm được ghi một số chứng thực. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính 
hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  

Điều 10. Thời hạn giải quyết 

Trong ngày UBND cấp xã tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc 
tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Đối với trường hợp cùng một lúc 
yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính 
có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức 
tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể 
đáp ứng được thời hạn quy định nêu trên thì thời hạn chứng thực được kéo dài 
thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng 
văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm 
việc tiếp theo hoặc phải kéo dài thời gian theo quy định thì người tiếp nhận hồ 
sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu 
chứng thực. 

Điều 11. Lệ phí 

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 3 
THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG CÁC GIẤY TỜ, 

 VĂN BẢN (ÁP DỤNG CHO CẢ TRƯỜNG HỢP CHỨNG THỰC  
ĐIỂM CHỈ VÀ TRƯỜNG HỢP NGƯỜI YÊU CẦU CHỨNG THỰC 

KHÔNG THỂ KÝ, KHÔNG THỂ ĐIỂM CHỈ ĐƯỢC) 
 

Điều 12. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 
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1. Xuất trình Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh 
nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

2. Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ. Trường hợp chứng thực chữ 
ký trong giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, nếu người thực hiện chứng 
thực không hiểu rõ nội dung của giấy tờ, văn bản thì có quyền yêu cầu người 
yêu cầu chứng thực nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt nội dung của giấy tờ, 
văn bản đó (bản dịch không cần công chứng hoặc chứng thực chữ ký người dịch, 
người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch). 

Điều 13. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
UBND cấp xã (hoặc ngoài trụ sở của UBND cấp xã nếu người yêu cầu chứng 
thực thuộc diện già yếu, không thể đi lại được, đang bị tạm giữ, tạm giam, thi 
hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác) 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thì công chức Tư pháp - Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

 Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ yêu cầu chứng thực, nếu thấy đủ 
giấy tờ theo quy định, tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực minh 
mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình và việc chứng thực không 
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thuộc các trường hợp không được chứng thực chữ ký thì yêu cầu người yêu cầu 
chứng thực ký/điểm chỉ trước mặt và thực hiện chứng thực như sau: 

- Ghi đầy đủ lời chứng theo mẫu lời chứng chứng thực chữ ký kèm theo 
Phụ lục 2; 

- Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực 
và ghi vào sổ chứng thực. 

Đối với giấy tờ, văn bản có từ (02) hai trang trở lên thì ghi lời chứng vào 
trang cuối, nếu giấy tờ, văn bản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

- Đối với trường hợp chứng thực chữ ký/điểm chỉ không thể ký, không thể 
điểm chỉ được tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy 
người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP thì đề nghị người yêu cầu chứng thực ký/điểm chỉ vào 
giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực chữ ký trong giấy 
tờ,văn bản hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  

Điều 14. Thời hạn giải quyết  

Trong ngày UBND cấp xã tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc 
tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong ngày 
làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian 
(giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 

Điều 15. Lệ phí 

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 4 

THỦ TỤC CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN 
ĐẾN TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHÀ Ở 

Điều 16. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
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phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

Điều 17. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp - Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

 Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 
nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, giao dịch tự 
nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện 
chứng thực. 

 Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện 
chứng thực. Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ 
chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng 
thực thì có thể ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối 
chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng 
thực, nếu nghi ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu 
người đó ký trước mặt. 
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 Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; 
nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ 
được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp 
đồng, giao dịch. Người làm chứng do người yêu cầu chứng thực bố trí. Trường 
hợp người yêu cầu chứng thực không bố trí được thì đề nghị cơ quan thực hiện 
chứng thực chỉ định người làm chứng. 

 Lãnh đạo UBND cấp xã ghi lời chứng tương ứng với từng loại hợp đồng, 
giao dịch theo mẫu lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch kèm theo Phụ lục 
2; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ 
chứng thực. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng 
trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và 
người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối 
của hợp đồng, giao dịch. Trường hợp hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) tờ trở 
lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

 Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 
thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ 
mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người yêu cầu 
chứng thực mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên 
dịch do người yêu cầu chứng thực trả. Người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy 
đủ, chính xác nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho người 
yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang hợp đồng với tư cách là người phiên 
dịch. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch 
hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  
Điều 18. Thời hạn giải quyết 

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu 
chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 
cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ 
sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu 
chứng thực. 

Điều 19. Lệ phí:  

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 

 

 



 

12 
 

Mục 5 

THỦ TỤC CHỨNG THỰC DI CHÚC 
 

Điều 20. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Dự thảo di chúc; 

3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết 
đe dọa đến tính mạng (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

Điều 21. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 
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Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 
nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực người lập di chúc tự nguyện, minh mẫn và 
nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực. 

 Người lập di chúc phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực. 

Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; 
nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ 
được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao 
dịch. Người làm chứng do người yêu cầu chứng thực bố trí. Trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không bố trí được thì đề nghị UBND cấp xã chỉ định người 
làm chứng. 

 Lãnh đạo UBND cấp xã ghi lời chứng theo mẫu lời chứng chứng thực di 
chúc kèm theo Phụ lục 2; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện 
chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với di chúc có từ 02 (hai) trang trở 
lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng 
thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại 
trang cuối của di chúc. Trường hợp di chúc có  từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải 
đóng dấu giáp lai. 

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 
thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ 
mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người yêu cầu 
chứng thực mời hoặc do cơ UBND cấp xã chỉ định. Thù lao phiên dịch do người 
yêu cầu chứng thực trả. Người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác 
nội dung của di chúc, nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực và ký 
vào từng trang di chúc với tư cách là người phiên dịch. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực di chúc hoặc ký văn 
bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  
Điều 22. Thời hạn giải quyết 

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu 
chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 
cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ 
sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu 
chứng thực 

Điều 23. Lệ phí 

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
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Mục 6 

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN 
 

Điều 24. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Dự thảo văn bản từ chối nhận di sản; 

3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

Điều 25. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

+ Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 
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Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 
nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực người từ chối nhận di sản tự nguyện, minh 
mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện chứng thực. 

c) Người từ chối nhận di sản ký trước mặt người thực hiện chứng thực. 

d) Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm 
chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ 
được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao 
dịch. Người làm chứng do người yêu cầu chứng thực bố trí. Trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không bố trí được thì đề nghị UBND cấp xã chỉ định người 
làm chứng. 

đ) Lãnh đạo UBND cấp xã ghi lời chứng theo mẫu lời chứng chứng thực 
văn bản từ chối nhận di sản kèm theo Phụ lục 2 ; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của 
cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với văn bản từ chối 
có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký 
của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và 
lời chứng được ghi tại trang cuối của văn bản từ chối nhận di sản. Trường hợp 
văn bản từ chối nhận di sản có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

e) Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng 
Việt thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và 
ngôn ngữ mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người 
yêu cầu chứng thực mời hoặc do UBND cấp xã chỉ định. Thù lao phiên dịch do 
người yêu cầu chứng thực trả. Người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, 
chính xác nội dung của văn bản từ chối nhận di sản, nội dung lời chứng cho 
người yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang văn bản từ chối nhận di sản với 
tư cách là người phiên dịch. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực văn bản từ chối 
nhận di sản hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  
Điều 26. Thời hạn giải quyết 

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu 
chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 
cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ 
sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu 
chứng thực. 

Điều 27. Lệ phí 
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Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 7 

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA 
DI SẢN MÀ DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở 

 

Điều 28. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Dự thảo văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 

3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

Điều 29. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 



 

17 
 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

 Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 
nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia thỏa thuận phân chia di 
sản tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực 
hiện chứng thực. 

Các bên tham gia thỏa thuận phân chia di sản phải ký trước mặt người 
thực hiện chứng thực. 

Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; 
nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ 
được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao 
dịch. Người làm chứng do người yêu cầu chứng thực bố trí. Trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không bố trí được thì đề nghị UBND cấp xã chỉ định người 
làm chứng. 

 Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu lời chứng chứng 
thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản theo Phụ lục 2; ký, ghi rõ họ tên, đóng 
dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với văn 
bản thỏa thuận có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ 
tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số 
lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối của văn bản thỏa thuận. Trường 
hợp văn bản thỏa thuận có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 
thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ 
mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người yêu cầu 
chứng thực mời hoặc do UBND cấp xã chỉ định. Thù lao phiên dịch do người 
yêu cầu chứng thực trả. Người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác 
nội dung của văn bản thỏa thuận nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng 
thực và ký vào từng trang văn bản thỏa thuận với tư cách là người phiên dịch. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực văn bản thỏa thuận 
phân chia di sản hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  
Điều 30. Thời hạn giải quyết 

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu 
chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 
cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ 
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sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu 
chứng thực. 

Điều 31. Lệ phí  

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 8 

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN MÀ 
DI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở 

Điều 32. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Dự thảo văn bản khai nhận di sản; 

3. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp văn bản khai nhận 
di sản liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu). 

Điều 33. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ 
sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo 
Phụ lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải 
quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 
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 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 
nếu đầy đủ, tại thời điểm chứng thực các bên tham gia văn bản khai nhận di sản 
tự nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện 
chứng thực. 

c) Các bên tham gia khai nhận di sản phải ký trước mặt người thực hiện 
chứng thực. 

d) Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm 
chỉ; nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ 
được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến giao 
dịch. Người làm chứng do người yêu cầu chứng thực bố trí. Trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không bố trí được thì đề nghị UBND cấp xã chỉ định người 
làm chứng. 

đ) Lãnh đạo UBND cấp xã ghi lời chứng theo mẫu lời chứng chứng thực 
văn bản khai nhận di sản kèm theo Phục lục 2; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của 
cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với văn bản khai 
nhận có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ 
ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang 
và lời chứng được ghi tại trang cuối của văn bản khai nhận di sản. Trường hợp 
văn bản khai nhận có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

e) Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng 
Việt thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực 
hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và 
ngôn ngữ mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người 
yêu cầu chứng thực mời hoặc do UBND cấp xã chỉ định. Thù lao phiên dịch do 
người yêu cầu chứng thực trả. Người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, 
chính xác nội dung của văn bản khai nhận di sản, nội dung lời chứng cho người 
yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang văn bản khai nhận với tư cách là người 
phiên dịch. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực văn bản khai nhận 
di sản hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 
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b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân 

Điều 34. Thời hạn giải quyết 

Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu 
chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 
cầu chứng thực. 

Điều 35. Lệ phí 

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 9 

THỦ TỤC CHỨNG THỰC VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,  
HỦY BỎ HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 

Điều 36. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Văn bản thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, gia dịch 
của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch 

3. Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; 

4. Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bổ hợp đồng, giao 
dịch đã được chứng thực. 

5. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu). Trừ trường hợp 
người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng.  

Điều 37. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
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(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Lưu ý: 

- Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 
chỉ được thực hiện khi có thỏa thuận bằng văn bản của các bên tham gia hợp 
đồng, giao dịch. 

- Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện tại cơ 
quan đã chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

Lãnh đạo UBND cấp xã kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực, 
nếu đầy đủ tại thời điểm chứng thực các bên tham gia hợp đồng, giao dịch tự 
nguyện, minh mẫn và nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì thực hiện 
chứng thực. 

Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch phải ký trước mặt người thực hiện 
chứng thực. Trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của các tổ 
chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký chữ ký mẫu tại cơ quan thực hiện chứng 
thực thì có thể ký trước vào hợp đồng; người thực hiện chứng thực phải đối 
chiếu chữ ký của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện chứng 
thực, nếu nghi ngờ chữ ký trong hợp đồng khác với chữ ký mẫu thì yêu cầu 
người đó ký trước mặt. 

Trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký được thì phải điểm chỉ; 
nếu người đó không đọc được, không nghe được, không ký, không điểm chỉ 
được thì phải có 02 (hai) người làm chứng. Người làm chứng phải có đủ năng 
lực hành vi dân sự và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến hợp 
đồng, giao dịch. Người làm chứng do người yêu cầu chứng thực bố trí. Trường 
hợp người yêu cầu chứng thực không bố trí được thì đề nghị cơ quan thực hiện 
chứng thực chỉ định người làm chứng. 

Lãnh đạo UBND cấp xã ghi lời chứng tương ứng với từng loại hợp đồng, 
giao dịch theo mẫu lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch kèm theo Phụ lục 
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2; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ 
chứng thực. Đối với hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng 
trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và 
người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối 
của hợp đồng, giao dịch. Trường hợp hợp đồng, giao dịch có từ 02 (hai) tờ trở 
lên thì phải đóng dấu giáp lai.  

 Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực không thông thạo tiếng Việt 
thì phải có người phiên dịch. Người phiên dịch phải là người có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thông thạo tiếng Việt và ngôn ngữ 
mà người yêu cầu chứng thực sử dụng. Người phiên dịch do người yêu cầu 
chứng thực mời hoặc do cơ quan thực hiện chứng thực chỉ định. Thù lao phiên 
dịch do người yêu cầu chứng thực trả. Người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy 
đủ, chính xác nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung lời chứng cho người 
yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang hợp đồng với tư cách là người phiên 
dịch. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện chứng thực việc sửa đổi, bổ 
sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  
Điều 38. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong 
ngày UBND cấp xã tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu 
tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong  ngày làm việc tiếp 
theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả 
kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 

Điều 39. Lệ phí 

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 10 

THỦ TỤC SỬA LỖI SAI SÓT TRONG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 

Điều 40. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 
của người yêu cầu chứng thực (xuất trình bản chính để đối chiếu); 

2. Văn bản thỏa thuận về việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã 
được chứng thực; 

3. Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực; 
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4. Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao 
giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao 
dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình bản chính để đối chiếu). 

Điều 41. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

Việc sửa lỗi sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in hợp đồng, giao dịch 
đã được chứng thực được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên 
tham gia hợp đồng, giao dịch nếu không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ của 
các bên. 

Lãnh đạo UBND cấp xã gạch chân lỗi sai sót cần sửa, đóng dấu của cơ 
quan thực hiện chứng thực và ghi vào bên lề của hợp đồng, giao dịch nội dung 
đã sửa, họ tên, chữ ký của người sửa, ngày tháng năm sửa. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 
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Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã thực hiện sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 
giao dịch hoặc ký văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  
Điều 42. Thời hạn giải quyết 

Thời hạn thực hiện yêu cầu chứng thực phải được bảo đảm ngay trong 
ngày UBND cấp xã tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu 
tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong  ngày làm việc tiếp 
theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả 
kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 

Điều 43. Lệ phí  

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Mục 11 

THỦ TỤC CẤP BẢN SAO CÓ CHỨNG THỰC TỪ BẢN CHÍNH 
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG THỰC 

Điều 44. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được lập thành 01 bộ, gồm: 

Xuất trình bản chính hoặc Bản sao có chứng thực; Giấy chứng minh nhân 
dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng 

Điều 45. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá 
nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cụ thể để cá nhân bổ sung, 
hoàn chỉnh hồ sơ theo mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kèm theo Phụ 
lục 1; thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết. 

- Nếu hồ sơ đủ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, cụ thể như sau: 
Vào Sổ theo dõi hồ sơ theo mẫu số 02 kèm theo Phụ lục 1 và phần mềm điện tử 
(nếu có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 kèm theo 
Phụ lục 1, ký nhận gửi cá nhân. 

2. Chuyển hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập Phiếu kiểm 
soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 kèm theo Phụ lục 1, sau đó 
chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho công chức Tư 
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pháp - Hộ tịch giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ lưu tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả. 

 3. Giải quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện: 

a) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp 
xã ban hành văn bản yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì công chức Tư pháp – Hộ tịch trình Lãnh 
đạo UBND cấp xã xem xét, giải quyết. 

Lãnh đạo UBND cấp xã tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch 
đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau: 

c) Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu lời chứng chứng 
thực chữ ký kèm theo Phục lục 2; 

d) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực 
và ghi vào sổ chứng thực. 

đ) Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang 
cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. 

e) Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc 
nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng 
một thời điểm được ghi một số chứng thực. 

Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Sau khi lãnh đạo UBND cấp xã ký bản sao hoặc văn bản trả lời: 

a) Văn thư vào sổ văn bản đi và chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho cá nhân.  

Điều 46. Thời hạn giải quyết 

Trong ngày UBND cấp xã tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc 
tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trường hợp trả kết quả trong  ngày 
làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian 
(giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 

Điều 47. Lệ phí  

Thu theo quy định của pháp luật hiện hành. (biểu chi tiết kèm theo Phụ lục 3) 
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 48. Trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Quy định này; 
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2. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch 
hành chính; 

3. Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ 
ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần; 

4. Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định; 

5. Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục 
hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để 
sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành 
chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; 

6. Thực hiện các quy định khác của pháp luật. 

Điều 49. Trách nhiệm của Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

1. Giải quyết hồ sơ đúng pháp luật, đúng thời gian quy định. Soạn thảo 
văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong trường hợp quá hạn giải quyết. 

2. Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức 
thẩm định, trình Lãnh đạo UBND cấp xã quyết định và chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

3. Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức báo 
cáo Lãnh đạo UBND cấp xã phương án thẩm tra, xác minh và tổ chức thực hiện. 
Quá trình thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ và lưu tại cơ quan giải 
quyết; 

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức 
thẩm định, trình Lãnh đạo UBND cấp xã quyết định và chuyển kết quả giải 
quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công 
chức báo cáo Lãnh đạo UBND cấp xã trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn 
bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung. Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã 
giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ; 

4. Các hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này sau khi thẩm định không đủ 
điều kiện giải quyết, công chức báo cáo Lãnh đạo UBND cấp xã trả lại hồ sơ và 
thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ. Thông báo được 
nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong 
thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định. 

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu văn bản quy phạm pháp luật là 
căn cứ pháp lý ban hành Quy định này có thay đổi, hoặc các tổ chức, cá nhân có 
phản ánh vướng mắc thì có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu trình UBND cấp xã 
báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên xem xét, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp quy định của pháp luật. 

Điều 50. Trách nhiệm của Lãnh đạo UBND cấp xã 

1.  Phân công Công chức giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định. 
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2. Kiểm tra, theo dõi quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ do Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả chuyển đến, đôn đốc Công chức giải quyết hồ sơ đảm bảo 
đúng quy trình và thời gian giải quyết theo quy định. 

3. Cử Công chức phối hợp cùng Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả hướng dẫn hồ sơ khi có vướng mắc phát sinh. 

4. Ký các văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức trong trường hợp quá hạn giải 
quyết. 

Điều 51. Trách nhiệm của các công chức liên quan 

Phối hợp với công chức chuyên môn để giải quyết hồ sơ đối với các lĩnh 
vực có liên quan, đảm bảo việc giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân đúng 
tiến độ và thời gian quy định. 

Điều 52. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan 

Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các thủ tục hành chính nêu 
trên có trách nhiệm lập hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
thì phải bổ sung hoàn chỉnh theo hướng dẫn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả./. 

                  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Trí Thức 
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PHỤ LỤC 1 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày    tháng 9  năm 2018 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 
 

Mẫu số 01 
 

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

Mẫu số 02 
 

Mẫu sổ theo dõi hồ sơ 

Mẫu số 03 
 

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

Mẫu số 04 
 

Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 
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Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

Số:…… /HDHS …………, ngày …… tháng …… năm……

  

PHIẾU HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của:..................................................................................................................  

Nội dung yêu cầu giải quyết: 

...................................................................................................................................  

Địa chỉ:.......................................................................................................................  

Số điện thoại……………………………… Email:........................................................  

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1..........................................................  

2..........................................................  

3..........................................................  

4..........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, ông (bà) liên hệ với ………………… số 
điện thoại………………… để được hướng dẫn./. 

  NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 
------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

  

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ 

TT 
Mã 
hồ 
sơ 

Tên 
TTHC 

Số 
lượng 
hồ sơ 
(bộ) 

Tên 
cá 

nhân, 
tổ 

chức 

Địa 
chỉ, 
số 

điện 
thoại 

Cơ 
quan 
chủ 
trì 

giải 
quyết 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 
chú 

Nhận 
hồ sơ 

Hẹn 
trả 
kết 
quả 

Chuyển 
hồ sơ 

đến cơ 
quan giải 

quyết 

Nhận 
kết quả 
từ cơ 
quan 
giải 

quyết 

Ngày, 
tháng, 
năm 

Ký 
nhận 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
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Mẫu số 03 

TÊN CƠ QUAN 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

Số:……/TNHS …………, ngày …… tháng …… năm……

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 
Mã hồ sơ:…… 

(Liên: Lưu/giao khách hàng) 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...................................................................................  

Tiếp nhận hồ sơ của:.....................................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................................  

Số điện thoại: ………………………………… Email:......................................................  

Nội dung yêu cầu giải quyết:.........................................................................................  

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1......................................................................  

2......................................................................  

3......................................................................  

4......................................................................  

........................................................................  

2. Số lượng hồ sơ:…………(bộ) 

3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:…………ngày 

4. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm…. 

5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ.... phút, ngày….tháng….năm…. 

6. Đăng ký nhận kết quả tại:…………… 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự…………… 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên chuyển kèm theo Phiếu 
kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một liên 
giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; 

- Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại 
nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính. 
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Mẫu số 04 

TÊN CƠ QUAN 
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

Số:……/KSGQHS …………, ngày …… tháng …… năm……

  

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số: ……… 

(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ này) 

Cơ quan (bộ phận) giải quyết hồ sơ:............................................................................  

Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ:.............................................................................  

TÊN CƠ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ 

KẾT QUẢ GIẢI 
QUYẾT HỒ SƠ 
(Trước hạn/đúng 

hạn/quá hạn) 

GHI 
CHÚ 

1. Giao: 

Bộ phận TN&TKQ 

2. Nhận:………… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Người giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên)   

1. Giao:…………. 

  

2. Nhận: ………… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Người giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên)   

1. Giao: ………… 

  

2. Nhận: ………… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Người giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên)   

…… ……     

…… ……     

…… ……     

1. Giao:………… 

2. Nhận: 

Bộ phận TN&TKQ 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Người giao 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người nhận 
(Ký và ghi rõ họ tên)   
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Ghi chú: 

- Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính thì thời gian giao, nhận hồ sơ và việc 
ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính; 

- Kết quả giải quyết hồ sơ do bên nhận ghi khi nhận bàn giao hồ sơ. 
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PHỤ LỤC 2 

MẪU LỜI CHỨNG, SỔ CHỨNG THỰC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày    tháng 9  năm 2018 của 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 

  

MẪU LỜI CHỨNG 

Mẫu lời chứng được đánh máy hoặc khắc trên mẫu dấu, bao gồm: 

1. Lời chứng chứng thực bản sao từ bản chính 

Chứng thực bản sao đúng với bản chính 

Số chứng thực ………. quyển số ……….. (1) - SCT/BS 

Ngày …….. tháng ……. năm ……. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2) 

2. Lời chứng chứng thực chữ ký 

a) Lời chứng chứng thực chữ ký của một người trong một giấy tờ, văn bản 

Ngày …….. tháng ……. năm ……. 

(Bằng chữ ………………………………………………) 

Tại ………………………………………………………………… (4),….. giờ ….. phút. 

Tôi (5) …………………………………………….., là (6) ………………………………….. 

Chứng thực 

Ông/bà …………… Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3)số      …….., cam đoan đã 

hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này 

trước mặt tôi. 

Số chứng thực ………….. quyển số ………… (1) - SCT/CK, CĐ 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (2) 

b) Lời chứng chứng thực chữ ký của nhiều người trong một giấy tờ, văn bản 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

(Bằng chữ ……………………………………………) 

Tại …………………………………………………………………… (4),….. giờ ….. 

phút. Tôi (5) …………………………………………….., là (6) …………………… 

Chứng thực 

Các ông/bà có tên sau đây: 

Ông/bà ……………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…........., 

Ông/bà ……………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…........., 
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Ông/bà ……………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…........., 

…………………………………………………………………………… 

- Các ông/bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, 

văn bản và đã cùng ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi. 

Số chứng thực ……………. quyển số …………. (1) - SCT/CK, ĐC 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2) 

c) Lời chứng chứng thực điểm chỉ 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

(Bằng chữ ………………………………………………..) 

Tại …………………………………………………………………… (4),….. giờ ….. 

phút. Tôi (5) …………………………………………….., là (6) ………………… 

Chứng thực 

- Ông/bà……………………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3)số…………, cam 

đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã điểm chỉ vào giấy tờ, 

văn bản này trước mặt tôi. 

Số chứng thực …………… quyển số ………….(1) - SCT/CK, ĐC 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2) 

d) Lời chứng chứng thực trong trường hợp không thể ký, điểm chỉ được 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

(Bằng chữ …………………………………………………) 

Tại…………………………………………………………………… (4),….. giờ ….. 

phút. Tôi (5) …………………………………………….., là (6) ……………………… 

Chứng thực 

Ông/bà……………….. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số…………, không 

thể ký, điểm chỉ được nhưng cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, 

văn bản này. 

Số chứng thực ……….. quyển số ……….. (1) - SCT/CK, ĐC 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2) 

3. Lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch 

a) Lời chứng chứng thực hợp đồng, giao dịch 

Ngày…………tháng……….năm………(Bằng chữ ………………………………….) 
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Tại ……………………………………………………………………… (4). Tôi (5) 

…………………………………………….., là (6) ……………………… 

Chứng thực 

- Hợp đồng ……………………………… (7) được giao kết giữa: 

Bên A: Ông/bà: ……………………………………………………… 

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số………………….. 

Bên B: Ông/bà: ……………………………………………………… 

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số………………….. 

- Các bên tham gia hợp đồng, giao dịch đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về nội dung của hợp đồng, giao dịch. 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên tham gia hợp đồng, giao dịch minh mẫn, nhận thức 

và làm chủ được hành vi của mình; tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và đã ký/điểm chỉ 

(9) vào hợp đồng, giao dịch này trước mặt tôi. 

Hợp đồng này được lập thành ……… bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ....trang), 

cấp cho: 

+ …………………. bản chính; 

+ …………………. bản chính; 

Lưu tại Phòng Tư pháp /UBND xã, phường, thị trấn (8) 01 (một) bản chính. 

Số chứng thực …………. quyển số ……….. (1) - SCT/HĐ,GD 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (2) 

b) Lời chứng chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

(Bằng chữ …………………………………………………) 

Tại …………………………………………………………………… (4). Tôi (5) 

…………………………………………….., là (6) ……………………… 

Chứng thực 

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản được lập bởi các ông/bà có tên sau đây: 

1. Ông/bà ………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số …………, 

2. Ông/bà ……… Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số …………, 

3. Ông/bà ………… Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số …………, 

………….. 

- Các ông/bà có tên trên đã cam đoan không bỏ sót người thừa kế và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận phân chia di sản. 
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- Tại thời điểm chứng thực, những người thỏa thuận phân chia di sản minh mẫn, nhận 

thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện thỏa thuận phân chia di sản và đã cùng 

ký/điểm (9) chỉ vào văn bản thỏa thuận phân chia di sản này trước mặt tôi. 

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này được lập thành …….. bản chính (mỗi bản 

chính gồm..... tờ, …..trang), cấp cho: 

+ ……………………….bản; 

+ ……………………….bản; 

+ ……………………….bản; 

Lưu tại Phòng Tư pháp/UBND xã, phường, thị trấn 01 (một) bản. 

Số chứng thực ………….. quyển số ………… (1) - SCT/HĐ,GD 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

c) Lời chứng chứng thực văn bản khai nhận di sản 

Ngày ……… tháng ………. năm …… (Bằng chữ …………………………) 

Tại 

………………………………………………………………………………………… (4).Tôi 

(5) …………………………………………….., là (6) ……………………… 

Chứng thực 

Văn bản khai nhận di sản này được lập bởi ông/bà ………………. Giấy chứng minh 

nhân dân/Hộ chiếu (3) số………….. 

- Ông/bà ………………… đã cam đoan là người thừa kế duy nhất và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung khai nhận di sản. 

- Tại thời điểm chứng thực, ông/bà …………….. minh mẫn, nhận thức và làm chủ được 

hành vi của mình và đã ký/điểm chỉ (9) vào văn bản khai nhận di sản này trước mặt tôi. 

Văn bản khai nhận di sản này được lập thành ……… bản chính (mỗi bản chính gồm 

…… tờ, trang); cấp cho người khai nhận di sản ……. bản, lưu tại Phòng Tư pháp/Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn 01 bản. 

Số chứng thực ………… quyển số ……… (1) - SCT/HĐ,GD 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

d) Lời chứng chứng thực di chúc 

Ngày ………… tháng ………. năm ……. (Bằng chữ ……………………) 

Tại ……………………………………………………………………… (4). Tôi (5) 

…………………………………………….., là (6) ……………………… 

Chứng thực 
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- Ông/bà ………………………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số………… 

đã tự nguyện lập di chúc này và đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung 

của di chúc. 

- Tại thời điểm chứng thực, ông/bà …………………. minh mẫn, sáng suốt, nhận thức 

và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện lập di chúc và đã ký/điểm chỉ (9) vào di chúc 

này trước mặt tôi. 

Di chúc này được lập thành …… bản chính (mỗi bản chính gồm …..tờ, ....trang); giao 

cho người lập di chúc …… bản; lưu tại UBND xã/phường/thị trấn 01 (một) bản. 

Số chứng thực ………… quyển số ………. (1) - SCT/HĐ,GD 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

đ) Lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

(Bằng chữ …………………………………………………) 

Tại ………………………………………………………………………… (4). Tôi (5) 

…………………………………………….., là (6) …………………… 

Chứng thực 

- Văn bản từ chối nhận di sản này được lập bởi ông/bà ………………… Giấy chứng 

minh nhân dân/Hộ chiếu (3) số……………; 

- Ông/bà ……………. đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của 

văn bản từ chối nhận di sản. 

- Tại thời điểm chứng thực, ông/bà ………………. minh mẫn, nhận thức và làm chủ 

được hành vi của mình, tự nguyện từ chối nhận di sản và đã ký/điểm chỉ (9) vào văn bản từ 

chối nhận di sản này trước mặt tôi. 

Văn bản từ chối nhận di sản này được lập thành ……. bản chính (mỗi bản chính gồm ... 

tờ, ……trang), giao cho người từ chối nhận di sản ... bản; lưu tại UBND xã/phường/thị trấn 

01 (một) bản. 

Số chứng thực ………….. quyển số ……….. (1) - SCT/HĐ,GD 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (2) 

Chú thích: 

- (1) Ghi theo thông tin đã ghi tại bìa sổ chứng thực (ví dụ: 01/2015). 

- (2) Nếu thực hiện tại Phòng Tư pháp thì Trưởng phòng/Phó trưởng phòng ký, đóng 

dấu Phòng Tư pháp; nếu thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Chủ tịch/Phó chủ tịch Ủy 

ban nhân dân ký, đóng dấu Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu thực hiện tại tổ chức hành nghề công 

chứng thì công chứng viên ký, đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. 
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- (3) Nếu là Giấy chứng minh nhân dân thì gạch ngang Hộ chiếu, nếu là Hộ chiếu thì 

gạch ngang cụm từ Giấy chứng minh nhân dân. 

- (4) Ghi rõ địa điểm thực hiện chứng thực (ví dụ: UBND xã A, huyện B); chỉ cần ghi 

giờ, phút trong trường hợp chứng thực ngoài trụ sở. 

- (5) Ghi rõ họ và tên của Người thực hiện chứng thực. 

- (6) Ghi rõ chức danh của người thực hiện chứng thực, kèm theo tên cơ quan thực hiện 

chứng thực (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C, Trưởng phòng Tư pháp 

huyện B, tỉnh C; công chứng viên Phòng Công chứng số 1 thành phố H). 

- (7) Ghi rõ tên của hợp đồng, giao dịch được chứng thực (ví dụ: hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng tặng cho xe ô tô.. 

- (8) Nếu là Phòng Tư pháp thì gạch ngang UBND xã, phường, thị trấn, nếu là UBND 

xã, phường, thị trấn thì gạch ngang Phòng Tư pháp. 

- (9) Nếu ký thì gạch ngang cụm từ “điểm chỉ”, nếu điểm chỉ thì gạch ngang từ “ký”. 

- (10) Trường hợp đã đăng ký chữ ký mẫu, thì gạch ngang cụm từ “trước mặt tôi”. 

 4. Lời chứng chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  
 
 Tại (1)…………………………………………………… ,….. giờ ….. phút. Tôi 
(2)……………………….., là (3) ……………………………………… 

Chứng thực 

Ông/bà…………… Giấy tờ tùy thân (4) số…………, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách 

nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản trước mặt ông/bà 

………… là công chức tiếp nhận hồ sơ. 

Số chứng thực ………….. quyển số ………… (5) - SCT/CK, ĐC 

Ngày ………… tháng ………. năm …………. 

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (6) 

 

Chú thích 

- (1) Ghi rõ địa điểm thực hiện chứng thực (ví dụ: UBND xã A, huyện B); chỉ cần ghi 

giờ, phút trong trường hợp chứng thực ngoài trụ sở. 

- (2) Ghi rõ họ và tên của người thực hiện chứng thực.  

- (3) Ghi rõ chức danh của người thực hiện chứng thực, kèm theo tên cơ quan thực 

hiện chứng thực (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C, Trưởng phòng Tư 

pháp huyện A, tỉnh B). 

- (4) Ghi rõ loại giấy tờ là Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu. 

- (5) Ghi số quyển, năm thực hiện chứng thực và ký hiệu sổ chứng thực, ví dụ: quyển 

số 01/2015-SCT/BS. Nếu một năm dùng nhiều sổ thì ghi số thứ tự liên tiếp (ví dụ: quyển số 

02/2015-SCT/BS); trường hợp sổ sử dụng cho nhiều năm thì ghi số thứ tự theo từng năm (ví 

dụ: quyển số 01/2015 + 01/2016 -SCT/BS).  
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- (6) Nếu thực hiện tại Phòng Tư pháp thì Trưởng phòng/Phó trưởng phòng ký, đóng 

dấu Phòng Tư pháp; nếu thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Chủ tịch/Phó chủ tịch Ủy 

ban nhân dân ký, đóng dấu Ủy ban nhân dân cấp x 

SỔ CHỨNG THỰC 

Sổ chứng thực được đóng quyển theo từng loại việc chứng thực. Có 04 (bốn) loại sổ 

chứng thực, bao gồm: Sổ Chứng thực bản sao từ bản chính; Sổ Chứng thực chữ ký, chứng 

thực điểm chỉ; Sổ Chứng thực chữ ký người dịch; Sổ Chứng thực hợp đồng, giao dịch. 

1. Bìa sổ 

a) Sổ Chứng thực bản sao từ bản chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------- 

  

SỔ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH 

  

……………………………………(A) 

  

  Quyển số (B): …………….-SCT/BS 

Mở ngày … tháng … năm … (C) 

Khóa ngày … tháng … năm … (D) 

  

b) Sổ Chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------- 

  

SỔ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ/CHỨNG THỰC ĐIỂM CHỈ 

……………………………………(A) 

  

  Quyển số (B): …………….-SCT/CK,ĐC 

Mở ngày … tháng … năm … (C) 

Khóa ngày … tháng … năm … (D) 
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c) Sổ Chứng thực hợp đồng, giao dịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------- 

  

SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 

……………………………………(A) 

  

  Quyển số (B): …………….-SCT/HĐ.GD 

Mở ngày … tháng … năm … (C) 

Khóa ngày … tháng … năm … (D) 

  

 

Chú thích: 

- (A) Nếu là cơ quan thực hiện chứng thực thì ghi đầy đủ tên cơ quan, kèm theo địa giới 

hành chính (Ví dụ: Ủy ban nhân dân xã A, huyện B, tỉnh C; Phòng Tư pháp huyện B, tỉnh C), 

nếu là các tổ chức hành nghề công chứng thì ghi tên của Phòng Công chứng, Văn phòng công 

chứng (Ví dụ: Phòng Công chứng số 1 thành phố H). 

- (B) Ghi số quyển, năm thực hiện chứng thực (ví dụ: 01/2015. Nếu 01 (một) năm dùng 

nhiều sổ thì ghi số thứ tự liên tiếp (ví dụ: 02/2015); trường hợp 01 (một) sổ sử dụng cho nhiều 

năm thì ghi số thứ tự theo từng năm (ví dụ: 01/2015 + 01/2016). 

- (C) Ghi ngày, tháng năm mở sổ. 

- (D) Ghi ngày, tháng, năm khóa sổ. 

2. Nội dung sổ 

a) Sổ chứng thực bản sao từ bản chính 

Số thứ 
tự/ số 
chứng 
thực 

Ngày, 
tháng, 
năm 

chứng 
thực 

Họ tên của 
người yêu 
cầu chứng 

thực 

Tên của 
bản chính 
giấy tờ, 
văn bản 

Họ tên, 
chức danh 
người ký 

chứng thực 

Số bản sao 
đã được 

chứng thực 

Lệ phí/ 
Phí 

chứng 
thực 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Chú thích: 

- (4) Đối với bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài mà người thực hiện 

chứng thực không xác định được tên của bản chính giấy tờ, văn bản thì chỉ cần ghi theo ngôn 

ngữ của loại giấy tờ, văn bản đó (ví dụ: Bản chính bằng tiếng Anh, bản chính bằng tiếng 

Pháp…). 
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- (7) Ghi theo lệ phí chứng thực, nếu việc chứng thực được thực hiện tại Phòng Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện; ghi theo phí chứng thực, nếu việc chứng 

thực được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng. 

b) Sổ Chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ 

Số thứ 
tự/ số 
chứng 
thực 

Ngày, 
tháng, 
năm 

chứng 
thực 

Họ tên, số 
Giấy CMND/ 
Hộ chiếu của 
người yêu cầu 

chứng thực 

Tên của 
giấy tờ, 
văn bản 

đã chứng 
thực chữ 
ký/điểm 

chỉ 

Họ tên, 
chức 
danh 

người ký 
chứng 
thực 

Số lượng 
giấy tờ, văn 
bản đã được 
chứng thực 

chữ 
ký/điểm chỉ 

Lệ phí/ 
Phí 

chứng 
thực 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

Chú thích: 

- (4) Đối với bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài mà người thực hiện 

chứng thực không xác định được tên của bản chính giấy tờ, văn bản thì chỉ cần ghi theo khai 

báo của người yêu cầu chứng thực. 

- (6) Thống kê theo số giấy tờ, văn bản mà người thực hiện chứng thực đã ký chứng 

thực (Ví dụ: Một loại giấy tờ, văn bản được lập thành 10 bản, người thực hiện chứng thực ký 

chứng thực trong 10 giấy tờ, văn bản đó thì số lượng giấy tờ, văn bản đã được chứng thực chữ 

ký là 10; 05 loại giấy tờ, văn bản khác nhau, mỗi loại được lập thành 01 bản, người thực hiện 

chứng thực ký chứng thực trong 05 loại giấy tờ, văn bản đó thì số lượng giấy tờ, văn bản đã 

được chứng thực chữ ký là 05; 10 người ký trong một giấy tờ, văn bản, người thực hiện chứng 

thực ký chứng thực trong giấy tờ, văn bản đó thì số lượng giấy tờ, văn bản đã được chứng 

thực chữ ký là 01. 

- (7) Ghi theo lệ phí chứng thực, nếu việc chứng thực được thực hiện tại Phòng Tư 

pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan đại diện; ghi theo phí chứng thực, nếu việc chứng 

thực được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng. 

c) Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch 

Số thứ 
tự/ số 
chứng 
thực 

Ngày, 
tháng, 
năm 

chứng 
thực 

Họ tên, số Giấy 
CMND/ Hộ 

chiếu của người 
yêu cầu chứng 

thực 

Tên hợp 
đồng, giao 
dịch được 

chứng thực 

Họ tên, 
chức danh 
người ký 

chứng thực 

Lệ phí 
chứng 
thực 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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PHỤ LỤC 3 
BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ÁP 

DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày … tháng 3  năm 2019  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn) 
 

 
STT 

 
Nội dung thu lệ phí 

 
Mức thu  

1 
 

Cấp bản sao từ sổ gốc 
Không quy định thu 

2 
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 
nhận 

2.000 đồng/trang. Từ 
trang thứ ba trở lên 

thu 1.000 đồng/trang, 
nhưng mức thu tối đa 
không quá 200.000 
đồng/bản. Trang là 

căn cứ để thu phí được 
tính theo trang của 

bản chính 

3 
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 
yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) 

10.000 đồng/trường 
hợp. Trường hợp được 
hiểu là một hoặc nhiều 
chữ ký trong cùng một 

giấy tờ, văn bản 

4 
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

 
50.000 đồng/ hợp 
đồng, giao dịch 

5 
 

Chứng thực di chúc 
50.000 đồng/di chúc 

6 
 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 
50.000 đồng/văn bản 

7 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản 

là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. 
50.000 đồng/văn bản 

8 
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở. 
 

50.000 đồng/văn bản 

9 
 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 
dịch 

30.000 đồng/ hợp 
đồng, giao dịch 

10 
 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng 
thực 

25.000 đồng/ hợp 
đồng, giao dịch 

11 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao 

dịch đã được chứng thực 

2.000 đồng/trang; từ 
trang thứ 3 trở lên thu 
1.000 đồng/trang; tối 
đa thu không quá 
200.000 đồng/bản. 
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