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ỦY BAN NHÂN DÂN TINH KON TUM

........C ãrrcứ Luật Tổ chức HĐND và U B N D ngày 26/11/2003;
Can cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và ƯBND
ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Công chứng năm 2014;.
Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy
định chức năng chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Luật Công chúng
năm 2014;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 61/TTr-STP ngày
09/6/2015,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều !. Quy định mức trần thù lao công chứng được áp dụng đối với việc
soạn thảo họp đông, giao dịch; đánh máy, sao chụp; dịch giây tờ, văn bản và các
công việc khác liên quan đến việc công chứng do các tổ chức hành nghề công
chứng trên địa bản tỉnh Kon Tum thực hiện (có biêu giá chi tiết kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1.
Mức trân thù lao công chứng được quy định tại Quyết định này là mức
thu tối đa. Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tự quyết định mức
thu thù lao công chứng đối với từng loại việc nhung không được vượt quá mức
trân được quy định tại Điêu 1 Quyêt định này và niêm yết công khai tại trụ sở làm
2.
Cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức
hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo họp đồng, giao dịch, đánh máy, sao
chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban
hành. Các mức thu thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên
địa bàn tỉnh đang thực hiện trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng
các sở, ban, ngành và Chủ tịch ƯBND các huyện, thành phố; các tổ chức hành
nghê công chứng; các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
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- Bộ Tư plíá'p (Cục Bổ trợ tư pháp; Cục
Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chù tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Đài PTTH tinh; Báo Kon Tum;
- Công báo tinh; c ổ n g TTĐT tình;
- Lưu V T, NC4-KTTH.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BANG GIA
'o CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
'{yết định srịpỳ /2015/QĐ-ƯBND n g à \ý jj/6 /2 0 Ị 5
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Sô
NỘI DUNG
TT
I SOẠN THẢO HỢP ĐÒNG, GIAO DỊCH.
1 Họp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai
2
nhận di sản.
- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho qúyền sử dụng
đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.
- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng
đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền
sử dụng đất có tài sản sắn liền với đất.
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- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nônơ
nghiệp.
- Hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn
bằng tài sản khác.
- Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh
tài sản.
- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê,
thuê lại tài sản.
- Hợp đồng vay tiền.
- Văn bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng.
- Di chúc.
- Hợp đồng uỷ quyền.
- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô.
- Hợp đông hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch.
Văn bản từ chối nhận di sản.
- Giấy uỷ quyền.
- Hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy.
Hợp đồng, giao dịch khác.
ĐÁNH MÁY, SAO CHỤP VĂN BẢN
Thù lao đánh máy văn bản (trang A4)
Thù lao sao chụp văn bản (trang A4)

MÚC TRẦN THÌ!
LAO CÔNG CHỨNG
250.000 đồng/hợp đồng
100.000 đồng/văn bản
50.000 đồng/hợp đồng
50.000 đồng/hợp đồng
50.000 đồng/họp đồng
50.000 đồng/hợp đồng
50.000 đồng/hợp đồng
50.000 đồng/hợp đồng
80.000 đồng/hợp đồng
80.000 đồng/văn bản
40.000 đồng/văn bản
40.000 đồng/hợp đồng
40.000 đồng/hợp đồng
40.000 đồng/hợp đồng
40.000 đồng/hợp đồng
25.000 đồng/văn bản
30.000 đồng/giấy
40.000 đồng/hợp đồng
160.000 đồng/họfp đồng
4.000 đồng/trang
300 đồng/trang
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Thù lao sao chụp văn bản (trang A3)
600 đồng/trang
DỊCH Gí ẤY TỜ, VĂN BẢN.
Dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam
120.000 đồng/trang
Dịch từ tiếng Việt Nam sang tiếng nước ngoài
150.000 đồng/trang
CÁC VỈỆC KHÁC LỈÊN QUAN ĐÉN VIỆC CÔNG CHỨNG.
Công bố di chúc
80.000 đồng/trường hợp
Niêm yết thông báo hồ sơ thừa kế
120.000 đồng/lần
Sao lục hồ sơ lưu trữ theo qui định
40.000 đồng/hồ sơ/1 lần
Các việc khác
40.000 đồng/việc

4

