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CHỈ THỊ 
Về việc triển khai thi hành Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định về cấp bản sao 
từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Luật Công chứng được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 
tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Ngày 18 
tháng 5 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP quy định về 
cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Để triển 
khai thực hiện tốt các văn bản nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến nội dung Luật Công chứng, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 
tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để mọi công dân, tổ chức hiểu rõ và thực hiện 
đúng các quy định phân cấp mới về thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2007;

 b) Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung Luật Công chứng và Nghị định số 
79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ  cho cán bộ, công chức 
toàn ngành Tư pháp thành phố, trong đó chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chứng viên và cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác chứng thực ở 
quận, huyện và xã, phường;

c) Tiến hành rà soát các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành có 
nội dung liên quan đến hoạt động công chứng, chứng thực, đề xuất Uỷ ban nhân dân 
thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp với Luật 
Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm tiến hành rà soát lại tổ chức, biên chế, trụ sở, 
phương tiện làm việc, cơ sở vật chất đảm bảo cho các Phòng Công chứng hoạt động 
đạt hiệu quả theo quy định của Luật Công chứng.



3. Sở Tài chính: phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, đề xuất mức thu, quy 
định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
a) Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Phòng Tư pháp thực hiện 

việc chứng thực; 
b) Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư 

pháp cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác 
chứng thực;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ủy ban nhân dân các xã, 
phường thực hiện tốt việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao và chứng thực 
chữ ký;

d) Trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về lệ phí chứng thực, 
Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường tiếp tục áp dụng mức 
thu lệ phí được quy định theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP ngày 
21 tháng 11 năm 2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và 
quản lý sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Riêng lệ phí cấp bản sao từ sổ hộ 
tịch áp dụng theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 25 tháng 01 năm 2007 của 
UBND thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch.

5. Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng, Báo Công an, Báo Đà Nẵng tổ 
chức việc thông tin thường xuyên, rộng rãi nội dung của Luật Công chứng, Nghị định 
79/2007/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi công 
dân, tổ chức biết và thực hiện.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
7. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 
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