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Số: 5070 /STP-HCTP&BTTP 

V/v hướng dẫn chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính. 

Lạng Sơn, ngày 29  tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:   

  - Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

  - UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

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

3627/VP-TTPVHCC ngày 07/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, Sở Tư pháp đã tổng hợp, phân quyền người dùng; tổ 

chức tập huấn quy trình nghiệp vụ về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

theo hướng dẫn tại Công văn số 5438/VPCP-KSTT tới Người có thẩm quyền ký 

chứng thực, Công chức tư pháp làm công tác chứng thực và Công chức làm 

công tác văn thư tại 11 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và 200 UBND xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.  

Để phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia khi có yêu cầu của công dân, tổ chức. Sở Tư pháp hướng dẫn 

như sau: 

1. Về Quy trình xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (thực 

hiện theo hướng dẫn chi tiết gửi kèm Công văn này). 

2. Về đóng dấu giáp lai, ghi sổ chứng thực và phí chứng thực bản sao điện 

tử từ bản chính. 

- Về đóng dấu giáp lai: Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính là 

văn bản điện tử thống nhất, định dạng .pdf. Pháp luật không quy định về việc 

đóng dấu giáp lai đối với văn bản điện tử. Vì vậy, khi chứng thực bản sao điện 

tử từ bản chính theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP, cơ quan thực hiện chứng thực không thực hiện đóng dấu giáp lai.  

- Về cách ghi số chứng thực: Bản sao giấy được chứng thực từ bản chính 

và bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính được thực hiện theo các quy 

định tại các văn bản khác nhau nên mang hệ thống số khác nhau. Khi người dân 

có yêu cầu chứng thực, cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực hiện chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính theo yêu cầu của người dân thì phải thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và lấy số theo quy 

trình cấp bản sao điện tử.  

- Về phí chứng thực bản sao từ bản chính: Theo quy định tại Điều 10 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP thì bản sao điện tử từ bản chính được thực hiện 
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khi có yêu cầu của người dân, không quy định phải cấp đồng thời khi cấp bản 

sao từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Vì vậy, cơ 

quan thực hiện chứng thực chỉ thu phí bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản 

sao điện tử chứng thực từ bản chính khi người dân có yêu cầu chứng thực một 

trong hai thủ tục này. Trường hợp người dân có yêu cầu chứng thực bản sao từ 

bản chính, đồng thời yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thì cơ 

quan thực hiện chứng thực thực hiện thu phí cả hai thủ tục.  

3. Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát 

đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chứng thực. Trường hợp có thay đổi 

người dùng thì thông báo, đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

(theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 403/STP-

HCTP&BTTP ngày 01/02/2021 của Sở Tư pháp) gửi về Sở Tư pháp để hướng 

dẫn, phân quyền hoặc xóa quyền chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.  

Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; UBND các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Trường hợp có khó khăn, 

vướng mắc cần trao đổi đề nghị liên hệ với Sở Tư pháp (thông qua Phòng Hành 

chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp, ĐT: 0205.3879.711; hoặc Đ/c Nguyễn Minh 

Chí, ĐT: 0917.136.585) để được hướng dẫn, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

Hoàng Văn Hoàn 
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