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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:       /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày       tháng 05 năm 2021 

        
BÁO CÁO 

Tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  

ngày 16/02/2015 của Chính phủ  

 

Kính gửi:   Sở Tư pháp Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 397/STP-HC&BTTP ngày 19/05/2021 của Sở Tư 

pháp, UBND huyện báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ trên địa bàn huyện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sau khi Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, UBND huyện ban hành Kế hoạch 

số 68/KH-UBND ngày 25/5/2016 triển khai thi hành trên địa bàn huyện; từ 2016 

đến nay UBND huyện ban hành 04 văn bản, phòng Tư pháp ban hành 03 văn 

bản triển khai thực hiện. Đội ngũ công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn 

huyện gồm có 19 người; việc bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức để thực hiện công 

tác chứng thực được quan tâm, phòng Tư pháp phân công 01 công chức thực 

hiện công tác chứng thực và Lãnh đạo Phòng ký chứng thực, UBND các xã, thị 

trấn bố trí công chức Tư pháp-Hộ tịch trực tiếp giải quyết hồ sơ chứng thực và 

đại diện Lãnh đạo UBND cùng cấp ký chứng thực. Công chức thực hiện chứng 

thực được trang bị phương tiện phục vụ chứng thực như máy vi tính nối mạng 

Internet, máy in, sổ ghi chép theo dõi chứng thực. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác quản lý Nhà nước 

Việc quán triệt, hướng dẫn triển khai Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và các 

văn bản hướng dẫn thi hành được quan tâm, năm 2016 UBND huyện tổ chức 01 

hội nghị giới thiệu, quán triệt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP cho cán bộ làm công 

tác chứng thực ở huyện và các xã, thị trấn; đến nay thường xuyên tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP đến các 

tầng lớp Nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của huyện, tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc hội nghị, trợ 

giúp pháp lý, phát hành tờ gấp pháp luật, hệ thống loa truyền thanh các xã, thị 

trấn. Đội ngũ công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn huyện đều tốt 

nghiệp Đại học Luật, được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, cơ bản có 

ph m chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, tận tâm với công việc, có tinh 

thần trách nhiệm cao, thái độ lịch sự với người dân và doanh nghiệp. Từ năm 

2016 đến nay có 22 lượt công chức thực hiện chứng thực trên địa bàn huyện 

được tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chứng thực do Sở Tư pháp tổ 

chức. Hồ sơ yêu cầu chứng thực ở cấp huyện được tiếp nhận và trả kết quả tại 
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Trung tâm hành chính công huyện, ở các xã, thị trấn là Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả. Cá nhân và tổ chức khi đến yêu cầu chứng thực đều được tiếp nhận và 

giải quyết, trường hợp từ chối thì giải thích rõ và hướng dẫn đến cơ quan có th m 

quyền giải quyết. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, giữa các phòng, ngành có liên 

quan thực hiện cơ chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ 

để giải quyết các việc về chứng thực, đối với một số trường hợp hồ sơ yêu cầu 

chứng thực cần xác minh, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức đều được 

cơ quan tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện và là cơ sở cho việc chứng thực 

trong quá trình giải quyết hồ sơ. Việc kiểm tra công tác chứng thực được quan 

tâm, từ năm 2016 đến nay hàng năm phòng Tư pháp đều lồng ghép vào các cuộc 

kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, trong đó năm 2017 

UBND huyện giao phòng Tư pháp tổ chức 01 cuộc kiểm tra chuyên đề về công 

tác chứng thực ở 2 xã; sau các cuộc kiểm tra đều có thông báo, kết luận kiểm tra. 

Thời gian qua trên địa bàn huyện không có trường hợp khiếu nại tố cáo liên quan 

đến lĩnh vực chứng thực. 

2. Việc giải quyết yêu cầu chứng thực 

a) Đánh giá việc giải quyết yêu cầu chứng thực:  

- Việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính: Theo quy định tại khoản 

1 Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì bản sao được chứng thực 

từ bản chính có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. 

Tuy nhiên với quy định này phát sinh trường hợp bản sao được chứng thực nhưng 

người yêu cầu chứng thực có hành vi sửa chữa bản sao sau khi được chứng thực 

hoặc văn bản sau khi chứng thực có sự thay đổi về nội dung. Bên cạnh đó, Nghị 

định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ không quy định thời hạn có hiệu lực của 

bản sao được chứng thực do vậy về nguyên tắc bản sao được công chứng, chứng 

thực có giá trị vô thời hạn. Tuy vậy vẫn có một số cơ quan không tiếp nhận bản 

sao được chứng thực quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Vì vậy cần có quy định 

rõ hơn để bản chứng thực được sử dụng thay cho bản chính trong những trường 

hợp nào, có cần quy định thời hạn sử dụng bản sao không và trách nhiệm của 

người sử dụng bản sao khi bản chính được chứng thực có thay đổi về nội dung. 

- Việc thực hiện chứng thực chữ ký: 

+ Thực tiễn gần đây có hiện tượng một số công dân lợi dụng việc chứng 

thực chữ ký trên giấy ủy quyền để thực hiện ủy quyền  một số hành vi như khiếu 

kiện, khiếu nại, tham gia tố tụng… làm ảnh hưởng trật tự, an ninh xã hội. 

+ Chưa có hướng dẫn về trình tự, thủ tục ký trước mặt công chức tiếp 

nhận hồ sơ (người yêu cầu chứng thực ký vào hợp đồng, giao dịch trước mặt 

người tiếp nhận hồ sơ và công chức tiếp nhận hồ sơ ký vào từng trang của hợp 

đồng, giao dịch) trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.  

+ Chưa có mẫu lời chứng chứng thực văn bản từ chối nhận di sản, văn bản 

khai nhận di sản trong trường hợp có hai người trở lên cùng từ chối nhận di sản, 

cùng khai nhận di sản; hướng dẫn về việc nhiều người cùng khai nhận di sản, 

cùng từ chối nhận di sản nhưng chưa ban hành mẫu lời chứng cụ thể.  

- Việc thực hiện chứng thực chữ ký người dịch: Năm 2020 phòng Tư pháp 

huyện Nghi Xuân có 01 người đăng ký làm cộng tác viên dịch thuật, được Giám 

https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/vuong-mac-phap-luat/chung-thuc-giay-uy-quyen/
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/vuong-mac-phap-luat/chung-thuc-van-ban-tu-choi-nhan-di-san-thua-ke-o-dau/
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đốc Sở Tư pháp quyết định phê duyệt, tuy nhiên đến nay chưa phát sinh yêu cầu 

thực hiện chứng thực chữ ký người dịch. 

- Việc thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch: Theo Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP thì th m quyền chức thực hợp đồng giao dịch đều có thể thực 

hiện tại UBND xã, thị trấn hoặc tổ chức hành nghề công chứng; nhưng cùng một 

đối tượng của hợp đồng, giao dịch thì công dân vừa đến UBND cấp xã yêu cầu 

chứng thực, vừa đến tổ chức hành nghề công chứng yêu cầu công chứng, trong 

trường hợp này người thực hiện chứng thực không thể biết được hợp đồng, giao 

dịch này được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hay chưa. Như vậy, 

hợp đồng, giao dịch có thể xảy ra tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của các 

bên tham gia hợp đồng, giao dịch ngay tình. 

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

trữ hồ sơ chứng thực; thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực: Việc ghi 

chép sổ chứng thực theo đúng hướng dẫn. Số chứng thực được đánh thứ tự, hàng 

năm đều thực hiện khóa sổ, mở sổ. Việc mở sổ, lưu trữ sổ, bảo quản sổ chứng 

thực và hồ sơ chứng thực được thực hiện đúng quy định; đảm bảo sổ chứng thực 

là tài liệu lưu trữ của Nhà nước, được bảo quản, lưu trữ vĩnh viễn. Phí chứng 

thực được công khai niêm yết và được công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả thu khi trả kết quả chứng thực, có ghi hóa đơn, biên lai thu tiền và 

được đối chiếu, báo cáo quyết toán hàng tháng với cơ quan thuế; việc quản lý và 

sử dụng phí chứng thực thực hiện theo đúng quy định. 

b) Thống kê kết quả thực hiện công tác chứng thực: 

Có biểu mẫu gửi kèm theo. 

3. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định thời gian niêm yết đối với 

các trường hợp chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản thừa kế. Trong khi đó Luật Công chứng năm 2014 quy định đối 

với loại việc này phải có niêm yết trong thời gian 15 ngày. Như vậy là chưa có 

sự thống nhất giữa các văn bản nêu trên. 

- Khoản 3 Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định “Không được 

chứng thực chữ ký nếu giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có 
nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền, kích động chiến tranh, 
chống chế độ XHCN Việt Nam; xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam; xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân”. 

Nếu giấy tờ, văn bản được lập bằng tiếng nước ngoài thì người thực hiện chứng 

thực khó có thể hiểu được nội dung của giấy tờ, văn bản để giải quyết hay từ 

chối chứng thực. 

- Một số văn bản, giấy tờ cũ hoặc bằng cấp hiện nay khó xác định thật giả 

bằng mắt thường, thiếu phương tiện kiểm tra để xác định tính pháp lý, đặc biệt là 

giấy tờ giả được thực hiện tinh vi, bằng công nghệ cao vì vậy trong quá trình 

chứng thực rất dễ x y ra sai sót. 

  III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/2015/NĐ-CP VÀ 

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 
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1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thủ tục hành chính 

yêu cầu nộp bản sao có chứng thực để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục 

hành chính được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo đảm thống nhất với quy 

định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP nhằm khắc phục triệt để tình trạng lạm 

dụng bản sao có chứng thực. 

2. Tiếp tục xây dựng thể chế pháp luật về chứng thực nhất là đối với những 

quy định pháp luật về những loại giấy tờ, văn bản không được thực hiện chứng 

thực chữ ký; điều kiện, tiêu chu n người dịch, về việc xử lý đối với giấy tờ, văn 

bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp 

đồng trái quy định... bảo đảm chặt chẽ, thống nhất. 

 3. Ban hành hướng dẫn, quy chế về mối quan hệ phân công, phối hợp giữa 

các ngành, các cấp có liên quan để đảm bảo hoạt động chứng thực được hiệu quả, 

đồng bộ, thống nhất. Có cơ chế kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối với các 

cơ quan thực hiện chứng thực, qua đó tăng cường trách nhiệm của người thực 

hiện chứng thực trong giải quyết việc chứng thực, không chứng thực tùy tiện. 

 4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chứng thực 

theo hướng xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu chứng thực áp dụng chung (phục 

vụ lưu trữ thông tin chứng thực hợp đồng giao dịch, kết nối với các phần mềm 

chuyên ngành có liên quan như: công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm…) nhằm 

tăng cường hiệu quả, chất lượng khi thực hiện chứng thực, đảm bảo sự chính xác 

khi chứng thực, đặc biệt là chứng thực hợp đồng, giao dịch, hạn chế rủi ro, tranh 

chấp xảy ra, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công tác chứng thực. 

5. Đề nghị hướng dẫn trích tỷ lệ phần trăm phí chứng thực để mua sắm sổ 

sách, biên lai, chứng từ và hỗ trợ, động viên người làm công tác chứng thực. 

6. Đề nghị Sở Tư pháp tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ 

chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác chứng thực; thường xuyên kiểm 

tra thanh tra để phát huy những mặt tích cực và hạn chế, khắc phục những sai sót. 

Vậy UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp./. 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;                                                                                   

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- VPHĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TP.                                                                                

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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