
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

 VĂN PHÒNG  

Số:             /VP-KSTT 
V/v niêm yết, công khai thủ tục 

hành chính  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Sóc Trăng, ngày       tháng  12 năm 2020 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

 tỉnh Sóc Trăng. 

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 

Quyết định số 3296/QĐ-UBND về việc thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh 

vực Chứng thực áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết 

định số 3297/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh 

vực Chứng thực áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; đến nay, việc 

nhập và đăng tải công khai dữ liệu thủ tục hành chính theo các Quyết định công 

bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đã hoàn thành; 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND cấp xã truy cập website: 

http://dichvucong.gov.vn, chọn tra cứu TTHC, chọn cơ quan thực hiện tỉnh Sóc 

Trăng, nhập số hồ sơ thủ tục hành chính, bấm phím tìm kiếm, kết xuất dữ liệu 

thủ tục hành chính để niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

cấp huyện, cấp xã và đăng tải trên Trang tin điện tử của đơn vị, cụ thể như sau: 

Hồ sơ TTHC công khai 

STT 
Số hồ sơ TTHC 

công khai 
Tên TTHC công khai Ghi chú 

 (1) (2)  

1 
2.000908.000.0

0.00.H51 
Cấp bản sao từ sổ gốc  

TTHC áp dụng tại cấp 

huyện, cấp xã. 

 

Mã số hồ sơ TTHC dùng 

chung cho cấp tỉnh, cấp 

huyện và cấp xã. 

2 
2.000815.000.0

0.00.H51 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

3 
2.000884.000.0

0.00.H51 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản 

(áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực 

không ký, không điểm chỉ được)  

4 
2.000913.000.0

0.00.H51 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp 

đồng, giao dịch  
TTHC áp dụng tại cấp 

huyện, cấp xã. 

 

Mã số hồ sơ TTHC dùng 

chung cho cấp huyện và 

cấp xã 

5 
2.000927.000.0

0.00.H51 
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch  

6 
2.000942.000.0

0.00.H51 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp 

đồng, giao dịch đã được chứng thực  

http://dichvucong.gov.vn/


2 

 

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp thực hiện của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:         
- Như trên;                     

- Phòng Kiểm soát TTHC;          
- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Trọng Sơn 

 

7 
2.000843.000.0

0.00.H51 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 

nhận  

TTHC áp dụng tại cấp 

huyện 

 

Mã số hồ sơ TTHC dùng 

chung cho cấp tỉnh và 

cấp huyện. 

8 
2.000992.000.0

0.00.H51 

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch 

là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp  

TTHC áp dụng tại  

cấp huyện 

9 
2.001008.000.0

0.00.H51 

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch 

không phải là cộng tác viên dịch thuật của 

Phòng Tư pháp  

-nt- 

10 
2.001044.000.0

0.00.H51 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến 

tài sản là động sản  
-nt- 

11 
2.001050.000.0

0.00.H51 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di 

sản mà di sản là động sản  
-nt- 

12 
2.001052.000.0

0.00.H51 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di 

sản là động sản  
-nt- 

13 
2.001035.000.0

0.00.H51 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến 

tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  

TTHC áp dụng tại  

cấp xã 

14 
2.001019.000.0

0.00.H51 
Chứng thực di chúc  -nt- 

15 
2.001016.000.0

0.00.H51 
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản  -nt- 

16 
2.001406.000.0

0.00.H51 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di 

sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở  

-nt- 

17 
2.001009.000.0

0.00.H51 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở  
-nt- 

Tổng số: 17 TTHC. 
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