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QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục  

hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết  
của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn 

    
 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 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 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 của Bộ Tư pháp 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch 
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 822/QĐ-UBND ngày 06/5/2017 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp 
luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản 
tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/8/2015 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở nội dung Thông báo số 214/TB-SNV ngày 15/8/2017 của Sở 
Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về kết quả thẩm định quy định thực hiện theo cơ chế một 
cửa lĩnh vực bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn, Trưởng 
phòng Bổ trợ tư pháp và Chánh Văn phòng Sở, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện theo cơ 
chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 186/QĐ-STP ngày 10/10/2016 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về việc 
ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng công chứng 
số 1 tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định này được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp 
tỉnh Lạng Sơn.   

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Trưởng 
phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
                         

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Sở Nội vụ; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội Công chứng viên tỉnh Lạng Sơn; 
- Trang thông tin điện tử - STP; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, BTTP.    
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QUY ĐỊNH 
Thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục  

hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết  
của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 166  /QĐ-STP  
ngày 31/8/2017  của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định về việc thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ 

tục hành chính lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng 
công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn, gồm: 

1. Thủ tục Công chứng bản dịch; 
2. Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn; 
3. Thủ tục Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo 

theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; 
4. Thủ tục Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; 
5. Thủ tục Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản; 
6. Thủ tục Công chứng di chúc; 
7. Thủ tục Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản; 
8. Thủ tục Công chứng văn bản khai nhận di sản; 
9. Thủ tục Công chứng văn bản từ chối nhận di sản; 
10. Thủ tục Công chứng hợp đồng ủy quyền; 
11. Thủ tục Nhận lưu giữ di chúc; 
12. Thủ tục Cấp bản sao văn bản công chứng, 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn; các 
đối tượng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài có yêu 
cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Công chứng là việc công chứng viên của Phòng công chứng số 1 tỉnh 
Lạng Sơn chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự 
khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản 
dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước 
ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá 
nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. 



2. Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công 
chứng, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng. 

3. Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, 
tổ chức nước ngoài có yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo 
quy định của Luật công chứng. 

4. Văn bản công chứng là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công 
chứng viên chứng nhận theo quy định của công chứng. 

5. Bản sao là bản chụp, bản in hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, 
chính xác như bản chính và không phải chứng thực. 

Điều 4. Mẫu giấy tờ 

1. Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Sổ theo dõi hồ sơ, Giấy tiếp nhận hồ 
sơ và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá 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 về 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 (Phụ lục I). 

2. Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch, Sổ công chứng bản dịch được thực 
hiện theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15/6/2015 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Công chứng và Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng (Phụ lục II). 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Mục 1 
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH 

 
Điều 5. Quy định về hồ sơ, gồm:  
Bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch. 

Điều 6. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

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

a) Trường hợp yêu cầu công chứng không thuộc thẩm quyền của Phòng 
công chứng hoặc yêu cầu công chứng trái quy định của pháp luật thì hướng dẫn 
người yêu cầu công chứng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và từ chối tiếp 
nhận hồ sơ công chứng. 

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

c) 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 - Phụ lục I và phần mềm điện tử (nếu có); 



lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo mẫu số 03 - Phụ lục I, ký nhận 
gửi cá nhân, tổ chức. 

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 (mẫu số 04 - Phụ lục I), sau đó chuyển hồ sơ và 
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Công chứng viên 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 chứng viên kiểm tra bản chính giấy tờ, văn 
bản cần dịch: 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định thì thông báo rõ nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
để thông báo cho cá nhân, tổ chức. 

b) Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Công chứng viên thụ lý, ghi vào Sổ công 
chứng bản dịch theo mẫu số 06 - Phụ lục II và giao cho người phiên dịch là cộng 
tác viên của tổ chức mình thực hiện dịch và thực hiện việc công chứng bản dịch. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

a) Sau khi công chứng, Công chứng viên chuyển Văn bản công chứng 
kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo mẫu số 04 - Phụ lục I 
cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

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

Điều 7. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc. 

Thời gian dịch không tính vào thời hạn giải quyết. 

Điều 8. Phí, Lệ phí  

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 
Mục 2 

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH SOẠN THẢO SẴN 
 

 Điều 9. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

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; 



5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 10. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công chứng viên kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ 
yêu cầu công chứng: 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
để thông báo cho cá nhân, tổ chức. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 

* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công 
chứng và các quy định pháp luật có liên quan thì Công chứng viên thụ lý. 

* Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu 
công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị 
đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu 
công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì 
công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị 
của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu 
cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng. 
Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch 
không tính vào thời hạn công chứng. 

Các bước Công chứng viên thụ lý, giải quyết như sau: 

- Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng 
các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến 
việc thực hiện hợp đồng, giao dịch; giải thích cho người yêu cầu công chứng 
hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý 
của việc tham gia hợp đồng, giao dịch. 

- Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự 
thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, 
đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì 
công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường 
hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ 
chối công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc 
công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của 
người yêu cầu công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp 
đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên 



yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ trong hồ 
sơ yêu cầu công chứng để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang 
của hợp đồng, giao dịch. 

- Công chứng viên ghi vào Sổ công chứng theo mẫu số 05 - Phụ lục II. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

 Điều 11. Thời gian giải quyết  

02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì 
thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 12. Phí, Lệ phí  

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 
Mục 3 

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH  
DO CÔNG CHỨNG VIÊN SOẠN THẢO THEO ĐỀ NGHỊ  

CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 
 

 Điều 13. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

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; 

4.  Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 14. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công chứng viên kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ 
yêu cầu công chứng: 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
để thông báo cá nhân, tổ chức. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 

* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công 
chứng và các quy định pháp luật có liên quan thì Công chứng viên thụ lý. 



* Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu 
công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị 
đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu 
công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì 
công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị 
của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu 
cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng. 
Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch 
không tính vào thời hạn công chứng. 

Các bước công chứng viên thụ lý, giải quyết như sau: 

- Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng 
các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến 
việc thực hiện hợp đồng, giao dịch; giải thích cho người yêu cầu công chứng 
hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý 
của việc tham gia hợp đồng, giao dịch. 

- Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch xác thực, 
không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn 
thảo hợp đồng, giao dịch. 

- Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc 
công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của 
người yêu cầu công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp 
đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên 
yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ trong hồ 
sơ yêu cầu công chứng để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang 
của hợp đồng, giao dịch. 

- Công chứng viên ghi vào Sổ công chứng theo mẫu số 05 - Phụ lục II. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 15. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì 
thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 16. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 
Mục 4 

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

 
 Điều 17. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 



2. Dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (nếu có); 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

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; 

5. Hợp đồng, giao dịch được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ; 

6. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 18. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công chứng viên kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ 
yêu cầu công chứng: 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
để thông báo cho cá nhân, tổ chức. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 

* Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công 
chứng và các quy định pháp luật có liên quan thì Công chứng viên thụ lý. 

* Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu 
công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị 
đe dọa, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu 
công chứng hoặc đối tượng của hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì 
công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị 
của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu 
cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng. 
Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch 
không tính vào thời hạn công chứng. 

Các bước công chứng viên thụ lý, giải quyết như sau: 

- Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng 
các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến 
việc thực hiện hợp đồng, giao dịch; giải thích cho người yêu cầu công chứng 
hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý 
của việc tham gia hợp đồng, giao dịch. 

- Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch xác thực, 
không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn 
thảo hợp đồng, giao dịch. 



- Trường hợp hợp đồng, giao dịch được soạn thảo sẵn, Công chứng viên 
kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có 
điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao 
dịch không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ 
cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công 
chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc 
công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của 
người yêu cầu công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp 
đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên 
yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ trong hồ 
sơ yêu cầu công chứng để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang 
của hợp đồng, giao dịch. 

- Công chứng viên ghi vào Sổ công chứng theo mẫu số 05 - Phụ lục II. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 19. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời 
hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 20. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 
 

Mục 5 
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP BẤT ĐỘNG SẢN 

 
 Điều 21. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Dự thảo hợp đồng thế chấp Bất động sản (nếu có); 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

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; 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 22. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 



3. Giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy 
định này. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 23. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì 
thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 24. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 
 

Mục 6 
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG DI CHÚC 

 
 Điều 25. Quy định về hồ sơ, gòm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II);  

2. Dự thảo Di chúc (nếu có); 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

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 di chúc liên quan 
đến tài sản đó; 

5.  Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến di chúc mà pháp luật quy định 
phải có. 

Trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công 
chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ nêu trên nhưng phải ghi rõ trong văn 
bản công chứng. 

Điều 26. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công chứng viên kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ 
yêu cầu công chứng: 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
để thông báo cho cá nhân. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công 
chứng và các quy định pháp luật có liên quan thì Công chứng viên thụ lý: 



- Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng 
các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến 
việc thực hiện Di chúc; giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, 
nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc Di 
chúc. 

- Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm 
thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của 
mình hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa 
hoặc cưỡng ép thì công chứng viên đề nghị người lập di chúc làm rõ, trường hợp 
không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó. 

- Trường hợp nội dung Di chúc xác thực, không vi phạm pháp luật, không 
trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thảo Di chúc. 

- Trường hợp Di chúc được soạn thảo sẵn, Công chứng viên kiểm tra dự 
thảo Di chúc; nếu trong dự thảo Di chúc có điều khoản vi phạm pháp luật, trái 
đạo đức xã hội thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để 
sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công 
chứng viên có quyền từ chối công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo Di chúc hoặc công chứng 
viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu 
công chứng. 

- Người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo Di 
chúc thì ký vào từng trang của Di chúc. Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu 
công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng 
để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của Di chúc. 

- Công chứng viên ghi vào Sổ công chứng theo mẫu số 05 - Phụ lục II. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 27. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với Di chúc có nội dung phức tạp thì thời hạn công 
chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 28. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 
 

Mục 7 
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN THỎA THUẬN  

PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ 
 

 Điều 29. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (nếu có); 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 



4. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó; 

5. Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng 
phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được 
hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo 
di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc; 

6. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 30. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

 3. Giải quyết hồ sơ : Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy 
định này. 

Phòng công chứng số 1 tỉnh có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công 
chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản 15 ngày trước khi thực hiện việc 
công chứng. Thời gian niêm yết không tính vào thời gian giải quyết. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 31. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với trường hợp văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
thừa kế có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng 
không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 32. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 
Mục 8 

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ 
 

 Điều 33. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Dự thảo Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu có); 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

4. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định 
phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó; 

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng 
phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được 



hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo 
di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc; 

5.  Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 34. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

 3. Giải quyết hồ sơ : Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy 
định này. 

Phòng công chứng số 1 tỉnh có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công 
chứng văn bản khai nhận di sản 15 ngày trước khi thực hiện việc công chứng. 
Thời gian niêm yết không tính vào thời gian giải quyết. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 35. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với trường hợp văn bản khai nhận di sản thừa kế có 
nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 
10 ngày làm việc. 

Điều 36. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 
Mục 9 

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG VĂN BẢN  
TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ 

 
 Điều 37. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Dự thảo Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (nếu có); 

3. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

4. Bản sao Di chúc trong trường hợp thừa kế theo Di chúc; 

5. Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu 
công chứng theo pháp luật thừa kế; 

6. Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản 
đã chết.  

Điều 38. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 



2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy 
định này. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 39. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với trường hợp văn bản từ chối nhận di sản thừa kế 
có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không 
quá 10 ngày làm việc. 

Điều 40. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 
 

Mục 10 
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

 
 Điều 41. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu Phiếu yêu cầu công chứng - Phụ lục II); 

2. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

3. Dự thảo Hợp đồng ủy quyền (nếu có); 

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; 

5. Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có. 

Điều 42. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Quy 
định này. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 
6 Quy định này. 

Điều 43. Thời gian giải quyết 

02 ngày làm việc; đối với hợp đồng ủy quyền có nội dung phức tạp thì 
thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. 

Điều 44. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 



2. Lệ phí: Không quy định thu. 
 

Mục 11 
THỦ TỤC NHẬN LƯU GIỮ DI CHÚC 

 
 Điều 45. Quy định về hồ sơ, gồm: 

1. Phiếu yêu cầu lưu giữ Di chúc (Mẫu Phiếu yêu cầu lưu giữ Di chúc - 
Phụ lục II);  

2. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

3. Di chúc (bản chính). 

Điều 46. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

2. Chuyển hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy định 
này. 

3. Giải quyết hồ sơ  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công chứng viên kiểm tra các giấy tờ trong hồ sơ 
yêu cầu lưu giữ di chúc. 

a) Nếu hồ sơ không đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 
sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
để thông báo cho cá nhân. 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì Công 
chứng viên thụ lý. 

- Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải đóng phong bì, niêm 
phong bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ di chúc 
cho người yêu cầu lưu giữ di chúc. 

- Việc công bố di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chịu trách nhiệm giao Giấy nhận 
lưu trữ di chúc cho cá nhân. 

Điều 47. Thời gian giải quyết 

Không quá 02 ngày làm việc.  

Điều 48. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 
 

Mục 12 
THỦ TỤC CẤP BẢN SAO VĂN BẢN CÔNG CHỨNG 

 
 Điều 49. Quy định về hồ sơ, gồm: 



1. Phiếu yêu cầu cấp bản sao văn bản công chứng; 

2. Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng; 

Điều 50. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định 
này. 

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 (mẫu số 04 - Phụ lục I), sau đó chuyển hồ sơ và 
Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho Trưởng phòng công chứng 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, Trưởng phòng công chứng xem xét, quyết định 
cung cấp bản sao văn bản công chứng. 

4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cấp bản sao 
văn bản công chứng cho cá nhân, tổ chức.  

Điều 51. Thời gian giải quyết 

Không quá 02 ngày làm việc. 

Điều 52. Phí, Lệ phí 

1. Phí : Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục III); 
2. Lệ phí: Không quy định thu. 
 

CHƯƠNG  III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 53. Trách nhiệm của viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

Viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm 
thực hiện đúng các nội dung quy định của Quy định này, đồng thời chấp hành 
đúng Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 
cơ quan. 

Điều 54. Trách nhiệm của Công chứng viên Phòng công chứng số 1 
tỉnh Lạng Sơn 

1. Giải quyết hồ sơ đúng pháp luật, đúng thời gian quy định và chịu trách 
nhiệm về kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Trường hợp hồ sơ giải quyết không đúng thời gian quy định như đã hẹn 
thì Công chứng viên phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo 
thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi cho cá nhân, tổ chức. 

Điều 55. Điều khoản thi hành 



Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc khi có sự 
thay đổi, bổ sung các văn bản như: Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan đến 
lĩnh vực Công chứng thì Phòng Bổ trợ tư pháp, Phòng công chứng số 1 phối hợp 
với Văn phòng trình lãnh đạo Sở xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù 
hợp./. 
 
 
 GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Thúy Duyên 
 



PHỤ LỤC I 

(kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày      /    /2017 ban hành Quy định thực 
hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng  thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn) 
 
 
 
 
Mẫu số 01 
 

Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ 

 
Mẫu số 02 
 

Mẫu phiếu 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 

 

 



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) 

  



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 



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. 



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) 

  

 
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. 



 

PHỤ LỤC II 

(kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày      /    /2017 ban hành Quy định thực 
hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng  thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn) 
 
 
 

Mẫu số 05 (TP-CC-22) Sổ công chứng Hợp đồng, giao dịch 

Mẫu số 06 (TP-CC -23) Sổ công chứng bản dịch 

Mẫu số 01/PYC Phiếu yêu cầu công chứng 

Mẫu số 02/PYC Phiếu yêu cầu lưu giữ Di chúc 



 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

SỔ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH 

  

 

Tên tổ chức hành nghề công chứng:………….......................................... 

Tỉnh (thành phố):………………………………………………………… 

 

 

 

Quyển số: …………………….. TP/CC-SCC/HĐGD 

Mở Sổ ngày …… tháng …… năm ……………….. 

Khóa Sổ ngày …….. tháng ……. Năm …………... 

 

 

TP-CC-22 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 
 



SỐ 

CÔNG 

CHỨNG 

NGÀY, 

THÁNG 

NĂM 

CÔNG 

CHỨNG 

HỌ TÊN, CMND/HỘ 

CHIẾU/CĂN CƯỚC 

CÔNG DÂN, NƠI CƯ TRÚ 

CỦA NGƯỜI YÊU CẦU 

CÔNG CHỨNG 

LOẠI VIỆC 

CÔNG 

CHỨNG 

HỌ TÊN CÔNG 

CHỨNG VIÊN 

KÝ VĂN BẢN 

CÔNG CHỨNG 

PHÍ CÔNG 

CHỨNG 

GHI CHÚ 

 

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

       

       

       

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1 - Chữ viết trong sổ phải rõ ràng, không tẩy xóa, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. 
2 - Trước khi vào Sổ phải kiểm tra các dữ liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết 
lại phải ghi vào cột ghi chú những nội dung sửa; họ và tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng vào chỗ sửa. 
3 - Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý:  
Cột (1): Số công chứng trong cột này là số ghi trong lời chứng của công chứng viên; mỗi một yêu cầu công chứng phải ghi một số, không phụ thuộc vào số lượng văn bản công 
chứng của yêu cầu công chứng đó. 
4 - Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khóa Sổ.   
5 - Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát và phải được bảo quản chặt chẽ, lưu trữ lâu dài tại tổ chức hành nghề công chứng. 
 
 
 
 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

SỔ CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH 

  

 

Tên tổ chức hành nghề công chứng:………….......................................... 

Tỉnh (thành phố):………………………………………………………… 

 

 

 

Quyển số: …………………….. TP/CC-SCC/BD 

Mở Sổ ngày …… tháng …… năm ……………….. 

Khóa Sổ ngày …….. tháng ……. Năm …………... 

 

 

 

TP-CC-23 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP 

06/2015/TT-BTP 



SỐ CÔNG 

CHỨNG 

NGÀY, 

THÁNG NĂM 

CÔNG CHỨNG 

TÊN GIẤY TỜ, 

VĂN BẢN ĐƯỢC 

DỊCH 

DỊCH TỪ 

TIẾNG... SANG 

TIẾNG... 

SỐ LƯỢNG 

BẢN DỊCH 

HỌ TÊN NGƯỜI 

PHIÊN DỊCH 

 

HỌ TÊN CÔNG 

CHỨNG VIÊN KÝ 

VĂN BẢN CÔNG 

CHỨNG  

PHÍ CÔNG 

CHỨNG 

GHI CHÚ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
         

         

         

         

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

1 - Chữ viết trong sổ phải rõ ràng, không tẩy xóa, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. 
2 - Trước khi vào Sổ phải kiểm tra các dữ liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết 
lại phải ghi vào cột ghi chú những nội dung sửa; họ và tên, chữ ký của người đã sửa và ngày, tháng, năm sửa và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng vào chỗ sửa. 
3 - Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý điểm sau đây: 
Cột (1): Số công chứng trong cột này là số ghi trong lời chứng của công chứng viên; mỗi một yêu cầu công chứng phải ghi một số, không phụ thuộc vào số lượng văn bản công 
chứng trong yêu cầu công chứng đó. 
4 - Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khóa Sổ.   
5 - Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát và phải được bảo quản chặt chẽ, lưu trữ lâu dài tại tổ chức hành nghề công chứng. 
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Mẫu số 01/PYC 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG 
 

Kính gửi: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............…................… 
Địa chỉ liên hệ: …...................……………………..................……….. 
Số điện thoại: …………..……………................................................. 
Email: ............................................................................................... 
Số Fax: ……...........………................................................................ 
                                                      

Yêu cầu công chứng về: ................................................................... 

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

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

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.…………………………….......………….........…….........…...............…… 

2........................................................................................................…….. 

3.…………....…………………………..............................................…….… 

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

5.................................................................................................................. 

6.................................................................................................................. 

7.................................................................................................................. 

8.................................................................................................................. 

9.................................................................................................................. 

10................................................................................................................ 

 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... 
      

NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                               NGƯỜI NỘP PHIẾU 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02/PYC 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                 

PHIẾU YÊU CẦU LƯU GIỮ DI CHÚC 
 

Kính gửi: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn 
 

 
Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............…................… 
Địa chỉ liên hệ: …...................……………………..................……….. 
Số điện thoại: …………..……………................................................. 
Email: ............................................................................................... 
Số Fax: ……...........………................................................................ 
                                                      

Yêu cầu lưu giữ Di chúc: ................................................................... 

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

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

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:  

1.…………………………….......………….........…….........…...............…… 

2........................................................................................................…….. 

3.…………....…………………………..............................................…….… 

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

5.................................................................................................................. 

6.................................................................................................................. 

7.................................................................................................................. 

8.................................................................................................................. 

9.................................................................................................................. 

10................................................................................................................ 

 

Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... 
      

NGƯỜI NHẬN PHIẾU                                               NGƯỜI NỘP PHIẾU 

(Ký và ghi rõ họ tên)                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC III 
(kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày      /    /2017 ban hành Quy định thực 
hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng  thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Phòng công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn) 
 

 

I. Phí công chứng (Mức thu theo quy định tại Thông tư số 257/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều 
kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công 
chứng, lệ phí cấp thẻ công chứng viên):  

1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị 
tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch: 

a) Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây 
được tính như sau: 

a1) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, 
đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên giá trị quyền sử dụng đất. 

a2) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công 
trình xây dựng trên đất: Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản 
gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất. 

a3) Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng 
tài sản khác: Tính trên giá trị tài sản. 

a4) Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di 
sản: Tính trên giá trị di sản. 

a5) Công chứng hợp đồng vay tiền: Tính trên giá trị khoản vay. 

a6) Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: Tính trên giá 
trị tài sản; trường hợp trong hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản có ghi giá 
trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay. 

a7) Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Tính 
trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch. 

TT 
Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp 

đồng, giao dịch 
Mức thu 

(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn 

2 
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu 
đồng 

100 nghìn 

3 
Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ 
đồng 

0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp 
đồng, giao dịch 

4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 
01 triệu đồng + 0,06% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 01 tỷ đồng 
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5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 
2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 03 tỷ đồng 

6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 
3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 05 tỷ đồng 

7 
Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ 
đồng 

5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 10 tỷ đồng. 

8 Trên 100 tỷ đồng 

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu 
tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp). 

 

b) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; 
thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản: 

TT 
Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp 
đồng, giao dịch (tổng số tiền 

thuê) 

Mức thu 

(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn 

2 
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu 
đồng 

80 nghìn 

3 
Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ 
đồng 

0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp 
đồng, giao dịch 

4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 
800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 01 tỷ đồng 

5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 
02 triệu đồng + 0,05% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 03 tỷ đồng 

6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 
03 triệu đồng + 0,04% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 05 tỷ đồng 

7 Từ trên 10 tỷ đồng 

05 triệu đồng + 0,03% của phần giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao 
dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối 
đa là 8 triệu đồng/trường hợp) 

 

c) Mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá 
(tính trên giá trị tài sản) được tính như sau: 
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TT Giá trị tài sản 
Mức thu 

(đồng/trường hợp) 

1 Dưới 5 tỷ đồng 100 nghìn 

2 Từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng 300 nghìn 

3 Trên 20 tỷ đồng 500 nghìn 

 

d) Đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá 
quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị quyền sử dụng đất, giá 
trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của các bên trong 
hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thoả thuận 
thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định áp dụng tại thời 
điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng tính như sau: 

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích 
đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch (x) Giá đất, giá tài sản do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

2. Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch không theo giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch: 

TT Loại việc 
Mức thu 

(đồng/trường hợp) 

1 
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử 
dụng đất nông nghiệp 

40 nghìn 

2 Công chứng hợp đồng bảo lãnh 100 nghìn 

3 Công chứng hợp đồng ủy quyền 50 nghìn 

4 Công chứng giấy ủy quyền 20 nghìn 

5 

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, 
giao dịch (Trường hợp sửa đổi, bổ sung tăng giá 
trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch thì áp 
dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm 
a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này) 

40 nghìn 

6 Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 25 nghìn 

7 Công chứng di chúc 50 nghìn 

8 Công chứng văn bản từ chối nhận di sản 20 nghìn 

9 
Các công việc công chứng hợp đồng, giao dịch 
khác 

40 nghìn 

 

3. Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc: 100 nghìn đồng/trường hợp. 

4. Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng: 05 nghìn đồng/trang, từ 
trang thứ ba (3) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa không quá 
100 nghìn đồng/bản. 
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5. Phí công chứng bản dịch: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất. 

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch 
thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang 
thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn 
đồng/bản. 

6. Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 02 nghìn đồng/trang đối với trang 
thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng 
mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản. 

7. Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10 nghìn đồng/trường 
hợp (trường hợp hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản). 

II. Thù lao công chứng (mức thu theo quy định tại Quyết định số 
31/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định 
mức trần thù lao công chứng, chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn): 

 

STT Các loại việc 
Mức trần 

 

I. Soạn thảo hợp đồng, giao dịch (đồng/trường hợp) 

1 
Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh; 
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai 
nhận di sản 

200.000 

2 

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng 
đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; Hợp đồng 
chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài 
sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất 
có tài sản gắn liền với đất; Hợp đồng chuyển đổi 
quyền sử dụng đất nông nghiệp; Hợp đồng mua bán, 
tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác; Hợp 
đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản; 
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, 
thuê lại tài sản 

150.000 

3 
Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ô tô; Hợp đồng vay 
tiền; Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng; Di 
chúc; Hợp đồng ủy quyền 

100.000 

4 
Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy; Văn bản hủy bỏ 
hợp đồng, giao dịch; Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng, giao dịch 

50.000 

5 Văn bản từ chối nhận di sản; Giấy ủy quyền 40.000 

6 Hợp đồng, giao dịch khác 100.000 

II. Đánh máy, in, sao chụp văn bản công chứng, chứng 
thực 

(đồng/trang) 

1 Đánh máy giấy tờ, văn bản (trang A4) 5.000  
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2 In, Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản (trang A4) 500  

3 In, Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản (trang A3) 1.000  

III. Dịch giấy tờ, văn bản (đồng/trang) 

1 Dịch từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài 150.000  

2 Dịch từ tiếng nước ngoài sang Tiếng Việt 150.000 

IV. Các việc khác liên quan đến việc công chứng (đồng/trường hợp) 

1 Sao lục hồ sơ  50.000  

2 Công bố di chúc 150.000  

3 Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế 150.000  
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