
Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày          tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang) 
 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở Tư pháp 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

theo quyđịnh 

Thời hạn  

giải quyết 

tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

đồng/hồ sơ 
Căn cứ pháp lý 

1 

Đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai và Chi 

nhánh của 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai (sau đây 

gọi là Văn 

phòng đăng 

ký đất đai) 

80.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm. 

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang quy định các khoản thu 

phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm 

(%) trích lại cho đơn vị thu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

2 

Đăng ký thay đổi 

biện pháp bảo 

đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với 

đất 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

60.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm. 

 



2 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

theo quyđịnh 

Thời hạn  

giải quyết 

tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

đồng/hồ sơ 
Căn cứ pháp lý 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang quy định các khoản thu 

phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm 

(%) trích lại cho đơn vị thu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

3 

Xóa đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

Trường hợp phải kéo 

dài thời gian giải 

quyết hồ sơ thì cũng 

không quá 3 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

hồ sơ đăng ký hợp lệ 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

20.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm. 

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang quy định các khoản thu 

phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm 

(%) trích lại cho đơn vị thu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

4 

Đăng ký thông 

báo xử lý tài sản 

bảo đảm, đăng ký 

thay đổi, xóa 

đăng ký thông 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

30.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm. 



3 

 

STT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

theo quyđịnh 

Thời hạn  

giải quyết 

tại tỉnh 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

đồng/hồ sơ 
Căn cứ pháp lý 

báo xử lý tài sản 

bảo đảm là quyền 

sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với 

đất 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang quy định các khoản thu 

phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm 

(%) trích lại cho đơn vị thu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.  

5 

Chuyển tiếp đăng 

ký thế chấp quyền 

tài sản phát sinh 

từ hợp đồng mua 

bán nhà ở hoặc từ 

hợp đồng mua 

bán tài sản khác 

gắn liền với đất 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

Trong ngày nhận hồ 

sơ hợp lệ. Nếu nhận 

hồ sơ sau 15 giờ, thì 

hoàn thành việc đăng 

ký và trả kết quả ngay 

trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp 

phải kéo dài thời gian 

giải quyết hồ sơ thì 

cũng không quá 3 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ đăng 

ký hợp lệ 

 

 

 

Văn phòng 

đăng ký đất 

đai 

80.000 

đồng/hồ sơ 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm. 

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 12/4/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu 

Giang quy định các khoản thu 

phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm 

(%) trích lại cho đơn vị thu 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

 



4 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Tư pháp 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

Cơ quan thực hiện 

1 1.004583 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất  

(gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 

hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với 

tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn 

liền với đất) 

Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP ngày 30/11/2022 của 

Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

 

Văn phòng đăng ký đất đai và 

Chi nhánh của Văn phòng 

đăng ký đất đai (sau đây gọi là 

Văn phòng đăng ký đất đai) 

2 1.004550 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở 

hình thành trong tương lai 

Văn phòng đăng ký đất đai 

3 1.003862 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là 

nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được 

chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 

Văn phòng đăng ký đất đai 

4 1.003688 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua 

bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu 

Văn phòng đăng ký đất đai 

5 1.003625 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký 

Văn phòng đăng ký đất đai 

6 1.003046 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do 

lỗi của cơ quan đăng ký 

Văn phòng đăng ký đất đai 

7 2.000801 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế 

chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Văn phòng đăng ký đất đai 

8 1.001696 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở 

Văn phòng đăng ký đất đai 

9 1.000655 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

Văn phòng đăng ký đất đai 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6448
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6411
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5510
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5266
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5177
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=4323
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2590
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2473
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=933

