
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TÂY HÒA 
   

 

 

Số:          /UBND-TP  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc                     

  

    

Tây Hòa, ngày        tháng     năm 2022 

V/v chứng thực các hợp đồng, giao 

dịch liên quan đến bất động sản 
năm trong Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam 

đi qua địa phận huyện Tây Hòa  

 

 
 

               Kính gửi:  
              - Trưởng phòng Tư pháp; 

              - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1. 
        

 Trên cơ sở Công văn số 395/STP-HCBTTP&PBGDPL ngày 20/4/2022 của 

Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên về việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch 
liên quan đến bất động sản năm trong Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc 

– Nam đi qua địa phận tỉnh Phú Yên; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1: 

- Cần lưu ý thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động 
sản trong khu vực Dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai, chứng thực, 
nhất là các quy định về các điều kiện tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, về 

tách thửa để chuyển nhượng, tặng cho. 

- Cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu các hợp đồng, giao dịch nêu trên vào Cơ sở 

dữ liệu chứng thực khi tiến hành chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản 
năm trong khu vực Dự án. 

2. Giao Trưởng phòng Tư pháp theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện. 

 Yêu cầu Trưởng phòng Tư pháp; Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Đỗ Văn Cấp 
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