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Thủy Tân, ngày 30 tháng 8 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản được chứng thực không đúng quy định 

pháp luật của Ủy ban nhân dân xã Thủy Tân 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 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; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị Định 23/2015; 

Xét đề nghị của Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy bỏ giá trị pháp lý của các văn bản đã được chứng thực số: 

265/2020, 266/2020, 267/2020, 269/2020, 270/2020; Quyển số: 01/2020 do UBND 

xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế chứng thực chữ ký. 

Lý do: UBND xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

chứng thực vi phạm khoản 4 Điều 25 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  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. 

Điều 2.  Văn phòng UBND xã, công chức Tư pháp-Hộ tịch xã và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
-  Sở Tư pháp; 

- Các tổ chức, cá nhân tại Điều 2; 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 



 

Nguyễn Tấn Hợp 
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