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Số: 04/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20  tháng 01 năm 2012 

 
NGHN ĐNNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký 
 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 

NGHN ĐNNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 về thNm quyền và trách nhiệm 

chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Nghị định số 

79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ 

gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký: 

1. Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau: 

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước 

ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ. 

b) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng 

nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực 

chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản 

song ngữ. 

2. Bổ sung điểm c vào khoản 1 Điều 5 như sau: 

c) Chứng thực các việc quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 

79/2007/NĐ-CP. 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 

2012. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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Nguyễn Tấn Dũng  

  

  

 


