
 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:        /STP-HC&BTTP   
Về việc trả lời công dân hỏi 

về công tác chứng thực  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

           Trà Vinh, ngày      tháng 4 năm 2020      

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

   

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 16/BBT ngày 27/4/2020 của Ban Biên 

tập Cổng thông tin điện tử tỉnh nêu câu hỏi của ông Nguyễn Ngọc Sang, địa chỉ ấp 

Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh. Nội dung ông Sang 

yêu cầu có 02 vấn đề:  

 Hỏi: 

1. Khi thực hiện hợp đồng, giao dịch thì người tiếp nhận hồ sơ phải ký từng 

trang của hợp đồng, giao dịch; còn người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao 

dịch (lãnh đạo UBND cấp xã) có cần phải ký vào từng trang của hợp đồng, giao 

dịch hay không hay chỉ cần ký vào trang cuối của hợp đồng, giao dịch. 

2. Người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện hợp đồng, giao dịch có cần phải 

là công chức tư pháp - hộ tịch hay không, hay là một trong các thành viên của bộ 

phận một cửa, một cửa liên thông tiếp nhận hồ sơ. 

Trả lời: 

1. Theo Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 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, 

tại Điều 20 Thông tư số 01 có quy định:  

“Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, hồ sơ. Nếu thấy đủ 

điều kiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 36 Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP, thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch trước khi người có thẩm quyền 

thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch theo quy định”. Do đó, người có thẩm 

quyền thực hiện chứng thực chỉ ký vào trang chứng thực mà không ký từng trang 

của hợp đồng, giao dịch; các nội dung khác có liên quan đến công tác chứng thực 

thực hiện theo quy định Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính 

phủ và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp. 

 2. Theo quy định tại Điều 8, Điều 20 Thông tư số 01có nêu: Người tiếp nhận 

hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra kỹ hồ sơ hợp đồng, giao dịch là công chức của 

Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch của UBND cấp xã.  
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Trên đây là một số nội dung có liên quan đến công tác chứng thực, Sở Tư 

pháp phúc đáp Sở Thông tin và Truyền thông để trả lời cho công dân./.   

Nơi nhận:  
- Như trên;   
- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, HC&BTTP.  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Phong 
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