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Kính gửi:  

- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Thanh tra Sở; Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp. 

 

Thực hiện Công văn số 2727/BTP-BTTP ngày 12/8/2021 của Bộ Tư pháp 

về việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng, Sở Tư 

pháp đề nghị: 

1. Các tổ chức hành nghề công chứng  

Chỉ đạo, quán triệt công chứng viên của tổ chức mình thực hiện đúng quy 

định của pháp luật công chứng, hôn nhân và gia đình, dân sự và pháp luật khác 

có liên quan khi thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã 

qua sử dụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản cũng 

như người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Khi thực hiện công chứng loại hợp 

đồng này, công chứng viên phải căn cứ quy định của pháp luật để xác định mô 

tô, xe máy tham gia giao dịch thuộc tài sản chung hay tài sản riêng, từ đó yêu 

cầu xuất trình các tài liệu tương ứng để chứng minh quyền sở hữu, tránh tình 

trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng hoặc từ chối yêu 

cầu công chứng mà không có lý do chính đáng. 

2. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố 

Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện 

cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người đề nghị theo đúng quy định của 

pháp luật về hộ tịch, nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức công 

vụ trong quá trình tham mưu, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các hành 

vi sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng quy định pháp luật. 

3. Thanh tra Sở  

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công chứng để phát 

hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức hành 

nghề công chứng trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch nói chung, công 

chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng nói riêng. 



 

4. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

Thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước đối với tổ chức hành 

nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng 

mắc và tham mưu hướng dẫn, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ 

chức thực hiện pháp luật về công chứng. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành nghề công chứng 

quan tâm thực hiện. 

(Gửi kèm Công văn số 2727/BTP-BTTP ngày 12/8/2021 của Bộ Tư pháp 

để các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện)./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 
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