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BÁO CÁO

 Thực hiện công tác chứng thực từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 11/07/2022 của Sở Tư pháp tỉnh 

Hải Dương kiểm tra công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022, 

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức báo cáo kết quả 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 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 hướng dẫn thi hành có hiệu lực 

kể từ ngày 10/04/2015, UBDN phường Văn Đức đã kịp thời chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện tốt 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Hiện nay UBND phường đã bố trí và sắp xếp 01 cán bộ công chức Tư pháp 

thực hiện công tác chứng thực có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định.. 

Đồng thời UBND phường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến phương pháp, 

giải quyết các thủ tục chứng thực theo đúng quy định pháp luật. Công tác chứng 

thực theo quy chế ”một cửa” mọi thủ tục được rút ngắn thời gian và giải quyết 

kịp thời, nhanh gọn các yêu cầu chứng thực của các tổ chức, cá nhân. Mức thu lệ 

phí chứng thực đã được niêm yết, công khai tạo điều kiện thuận lợi cho công 

dân, tổ chức đến giao dịch theo dõi thực hiện.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 

thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

- UBND phường Văn Đức đã thực hiện công tác chứng thực đầy đủ, đúng 

quy trình, thời hạn theo quy định; niêm yết đầy đủ danh mục thủ tục hành chính 
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về chứng thực tại bộ phận một cửa; thực hiện lập, quản lý, sử dụng, lưu trữ các 

loại sổ, hồ sơ chứng thực theo quy định. Kết quả thực hiện từ tháng 01/2021 đến 

tháng 6/2022 như sau:

Năm 2021 6 tháng đầu năm 2022

STT Tên thủ tục Trường 

hợp

Phí chứng 

thực (VNĐ)

Trường hợp Phí chứng 

thực (VNĐ)

1 Chứng thực 

bản sao từ bản 

chính

1068 7.020.000 480 1049.000

2
Chứng thực 

chữ ký

18 180.000 26 260.000

3

Chứng thực 

hợp đồng, giao 

dịch

12 600.000 12 600.000

4

Chứng thực 

việc sửa đổi, 

bổ sung, hủy 

bỏ hợp đồng, 

giao dịch

0 0 0 0

5
Cấp bản sao từ 

sổ gốc

308 924.000 230 690.000

6
Chứng thực 

điện tử

0 0 12 24.000

Tổng cộng 8.274.000 2.623.000
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2. Việc cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, 

chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND 

tỉnh Hải Dương  quy định quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu 

công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND phường đã chỉ đạo 

bộ phận chuyên môn cập nhật thường xuyên, đủ dữ liệu chứng thực hợp đồng, 

giao dịch trên hệ thống. Trong thời gian từ 01/01/2021 đến 30/06/2022, UBND 

phường Văn Đức đã cập nhật 24 hợp đồng, giao dịch do phường thực hiện.

3. Việc chứng bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Công văn số 

745/STP-HC&BTTP ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Hải 

Dương về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia; UBND phường Văn Đức đã chỉ đạo cán bộ, công chức 

chuyên môn tham gia đầy đủ việc tập huấn, hướng dẫn, cài đặt chữ ký số, con 

dấu số để chứng thực bảo sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia do 

UBND thành phố Chí Linh tổ chức. Đến nay, UBND phường đã hoàn thành cài 

đặt phần mềm, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở, vật chất, trang thiết bị như: 

(máy tính, máy scan, đường truyền Internet…) để đáp ứng được yêu cầu chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính. Để thực hiện hiệu quả, UBND phường đã 

thực hiện tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, lợi ích của việc chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính trên Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của phường 

và các hình thức phù hợp khác, nhằm nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá 

nhân về chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

4. Việc thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí chứng thực

Công tác tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí đã được công khai, 

minh bạch, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thời gian kê khai nộp 
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phí hàng tháng, khai quyết toán năm phí được thực hiện đầy đủ và đúng hạn.Việc 

thu phí, lệ phí được thực hiện theo đúng Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí chứng thực; Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND 

tỉnh Hải Dương về việc Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị 

quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Hải Dương sửa đổi 

một số nội dung tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND 

tỉnh Hải Dương về việc Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị 

quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 11/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 

Dương Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

III. Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

Đối với việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính các văn bản đã hết 

hiệu lực pháp luật, do pháp luật chưa có quy định cụ thể có chứng thực từ các 

giấy tờ này hay không, do đó đã gây ra việc không thống nhất tình trạng khi áp 

dụng, điều này gây ảnh hưởng đến lòng tin của người dân khi thực hiện giao 

dịch với các cơ quan nhà nước.

Trên đây là Báo cáo công tác chứng thực năm 2021 và 6 tháng đầu năm 

2022 của Ủy ban nhân dân phường Văn Đức./.
Nơi nhận:                                      
- Phòng Tư pháp TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
 CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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