
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 

- Trình tự thực hiện:  

+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho 

yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi 

qua bưu ñiện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy ñịnh.  

+ Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc ñể cấp bản sao cho người yêu cầu; nội 

dung bản sao phải ghi theo ñúng nội dung ñã ghi trong sổ gốc. 

+ Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông 

tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức ñang lưu giữ sổ gốc có trách 

nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu. 

+ Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua 

bưu ñiện (nếu nộp qua bưu ñiện). 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc 

hoặc gửi yêu cầu qua bưu ñiện. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực 

giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng. 

+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu ñiện thì phải 
gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá 

trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, ñịa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức 

cấp bản sao. 

+ Trường hợp người yêu cầu là người ñại diện theo pháp luật, người ñại diện 

theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức ñược cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, 

chị, em ruột; người thừa kế khác của người ñược cấp bản chính trong trường hợp 

người ñó ñã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người ñược cấp 

bản chính. 

- Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc 

trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp 

yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc ñược gửi qua bưu ñiện thì thời hạn ñược thực hiện ngay 

sau khi cơ quan, tổ chức nhận ñủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu ñiện ñến. 

- ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức ñang quản lý sổ 

gốc  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao ñược cấp từ sổ gốc 
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- Lệ phí (nếu có): Không quá 3.000 ñồng/bản; 

- Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai: Không 

- Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Phải có sổ gốc 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Nghị ñịnh số 23/2015/Nð-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp ñồng, giao dịch; 

+ Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế 

ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực. 

 


