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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày       tháng       năm 2022

BÁO CÁO
Về việc báo cáo kết quả công tác chứng thực trên địa bàn xã Hưng Đạo

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-STP ngày 11/7/2022 của Sở Tư pháp về việc 
kiểm tra công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo báo cáo kết quả triển khai, tổ chức thực hiện 
như sau:

1. Đặc điểm tình hình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực 
hiện 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; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ 
Tư pháp quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP; 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

1.1. Đặc điểm tình hình:
Hưng Đạo là xã miền núi nằm ở phía bắc của thành phố Chí Linh, Phía bắc 

giáp sông Lục Nam và xã Đan Hội huyện Lục Nam, phía đông giáp xã Lê Lợi, phía 
tây Giáp Sông Thương bên kia sông là huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc giang, phía nam 
giáp phường Phả Lại.

Xã có diện tích tự nhiên là 1.277,38ha, có 6.180 khẩu, 1.516 hộ, được phân 
bố ở 08 thôn.

Trên địa bàn xã có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Kiếp Bạc và chùa 
Nam Tào, chùa Bắc Đẩu. Đời sống Kinh Tế, văn hoá, xã hội và tinh thần của nhân 
dân ngày một cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo 
đảm, giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể 
chính trị đạt kết quả tốt. 

Công tác cải cách hành chính trong đó có công tác chứng thực trong thời gian 
qua trên địa bàn xã đã được Uỷ ban nhân dân xã đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm 
túc, đúng quy định.

1.2. Công tác tuyên truyền:
Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo đã ban hành các văn bản:
+ Kế hoạch số: 21/KH-UBND ngày 13/5/2015 về việc tuyên truyền 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.
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+ Công văn số: 20/CV-UBND ngày 27/4/2020 về việc triên khai thi hành 

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp.
+ Công văn số: 27/CV-UBND ngày 02/6/2020 về việc triển khai Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
+ Kế hoạch số:16/KH-UBND ngày 05/02/02/2021 về công tác phổ biến pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã Hưng Đạo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2021.

+ Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 26/01/02/2022 về công tác phổ biến pháp 
luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã Hưng Đạo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2022.

2. Việc thực hiện công tác chứng thực
2.1. Công tác chứng thực
- Địa điểm chứng thực: Phòng một cửa Uỷ ban nhân dân xã Hưng Đạo.
- Thông báo lịch làm việc hàng tuần.
- Bảng niêm yết thủ tục hành chính về lĩnh vực chứng thực.
- Việc bố trí cán bộ chứng thực: Số lượng:01 người; chế độ bồi dưỡng của cán 

bộ chứng thực: theo quy định của pháp luật
- Việc thực hiện quy trình chứng thực: Đúng theo quy định tại 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, chứng thực hợp đồng giao dịch. Đã 
thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực 
hiện thủ tục hành trên môi trường điện tử.

2.2. Kết quả chứng thực
Tổng kết quả trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 
* Năm 2021:
+ Chứng thực bản sao y bản chính: 1.176 bản;
+ Chứng thực chữ ký: 62 bản;
+ Chứng thực Hợp đồng giao dịch: 102 hợp đồng;
* 6 tháng đầu năm 2022:
+ Chứng thực bản sao y bản chính: 700 bản;
+ Chứng thực chữ ký: 71 bản;
+ Chứng thực Hợp đồng giao dịch: 48 hợp đồng;
2.3. Phí chứng thực
Thu phí đúng theo quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 

05/10/2016; Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh 
Hải Dương và Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

* Năm 2021 lệ phí chứng thực là: 13.411.000 đồng
* 6 tháng đầu năm 2022 lệ phí chứng thực là: 7.165.000 đồng.
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3. Đánh giá và đề xuất về thực hiện của địa phương
Nhìn chung, công tác chứng thực thời gian qua trên địa bàn xã đã được Uỷ ban 

nhân dân xã quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả 
công tác tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên về chứng thực chữ ký, đặc biệt là sơ yếu lý lịch theo nếp quen 
của công dân chỉ khai một bản. Để đảm bảo công tác cải cách hành chính không 
gây chi phí phát sinh cho công dân và sự phiền hà, bộ phận một cửa chỉ phô tô lại 
một mặt để lưu hồ sơ.

- Đề nghị phần mềm công chứng, chứng thực được kết lối với phần mền 
một cửa để công chức đỡ thao tác nhiều. Phần mềm công chứng, chứng thực lỗi 
nhiều, đề nghị nâng cấp.

4. Hồ sơ cung cấp tài liệu gồm
- Các Kế hoạch, công văn triển khai, các báo cáo của UBND xã Hưng Đạo.
- Hồ sơ chứng thực hợp đồng giao dịch; Hồ sơ chứng thực chữ ký.
Trên đây là báo cáo của UBND xã Hưng Đạo về công tác chứng thực,  báo cáo 

Đoàn kiểm tra Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương./.

Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Phòng Tư pháp thành phố Chí Linh;
- Lưu: HS.

CHỦ TỊCH

Vũ Duy Đăng
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