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CÔNG BÁO/Số 12+13+14/Ngày 12-10-2015
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2015/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Ban hành mức trần thù lao công chứng,
chi phí khác trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2015/Nð-CP ngày 16 tháng 2 năm 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 ñồng, giao dịch;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1336/TTr-STP ngày 01
tháng 6 năm 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành mức trần thù lao công chứng, chi phí khác (chi phí thực hiện
in, chụp, ñánh máy giấy tờ văn bản của cơ quan thực hiện chứng thực) trên ñịa bàn
thành phố ðà Nẵng theo Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng:
- Tổ chức hành nghề công chứng;
- Phòng Tư pháp các quận, huyện;
- UBND các phường, xã;
- Cộng tác viên dịch thuật của các tổ chức hành nghề công chứng và của Phòng
Tư pháp các quận, huyện;
- Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu công chứng, chứng thực và dịch thuật.
ðiều 3. Nguyên tắc xác ñịnh mức trần thù lao dịch thuật ñối với giấy tờ,
văn bản có tính chất ñơn giản, phức tạp
1. Giấy tờ, văn bản có tính chất ñơn giản là những loại giấy tờ, văn bản có tính
thông dụng hàng ngày, có biểu mẫu ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh
như: Giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, giấy chứng sinh,
giấy chứng tử, giấy báo tử, giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn

