
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                                                                                                                                  

Số: 243/UBND-NC Đồng Tháp, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

Về việc chuẩn bị các điều kiện đảm 

bảo cho việc chuyển giao thẩm quyền 

chứng thực hợp đồng, giao dịch 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Tư pháp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Uỷ ban nhân dân: thành phố Cao Lãnh,  

thành phố Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự. 

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định 

số 485/QĐ-UBND-HC về việc bãi bỏ Quyết định số 1574/QĐ-UBND-HC ngày 

20/11/2009 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền công 

chứng đối với các hợp đồng, giao dịch dân sự áp dụng tại thành phố Cao Lãnh, 

thị xã Sa Đéc (nay là thành phố Sa Đéc) và thị xã Hồng Ngự. Quyết định này có 

hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

Để việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch tại thành 

phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự được thực hiện đồng bộ, 

kịp thời và đạt hiệu quả cao, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo: 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc và thị xã 

Hồng Ngự 

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn 

chuẩn bị các điều kiện về con người, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo thực 

hiện thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch 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 và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện đầy đủ việc 

niêm yết, công khai thủ tục hành chính về chứng thực hợp đồng, giao dịch theo 

đúng quy định pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. 

- Chỉ đạo thực hiện thông tin, tuyên truyền về việc Phòng Tư pháp, Uỷ ban 

nhân dân xã, phường tiếp nhận thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên 

hệ thống truyền thanh ở cơ sở, Trang thông tin điện tử và các hình thức phù hợp 

khác để người dân và các tổ chức tại địa phương biết, thực hiện khi có nhu cầu. 

2. Sở Tư pháp  

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh, thành phố 

Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực hợp đồng, 

giao dịch cho công chức Phòng Tư pháp; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, công chức 

Tư pháp – Hộ tịch và công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban 
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nhân dân xã, phường; in ấn, cung cấp sổ sách chứng thực cho Phòng Tư pháp 

và Uỷ ban nhân dân xã, phường. Thời gian thực hiện: trước ngày 05 tháng 6 

năm 2018. 

- Dự toán kinh phí tổ chức tập huấn, in ấn tài liệu, các loại sổ chứng thực 

hợp đồng, giao dịch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

xem xét, cho ý kiến. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài 

trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về việc Phòng Tư pháp, Uỷ ban nhân dân xã, phường thuộc thành phố Cao 

Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự tiếp nhận thẩm quyền chứng thực hợp 

đồng, giao dịch, để người dân và các tổ chức tại địa phương biết, thực hiện khi 

có nhu cầu. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện 

nội dung chỉ đạo trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND Tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NC/NC (V). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

              

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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