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THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh 
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

Thực hiện Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

Công văn số 340/UBND-VP ngày 19 tháng 01 năm 2023 cửa UBND huyện 
Thanh Miện về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh 
mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

UBND xã Chi Lăng Bắc thông báo về việc niêm yết công khai Danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư 
pháp.

I. Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký biện pháp 
bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp:

1. Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất

2. Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất

3. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất

4. Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký 
thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

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

II. Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo 
đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp:

1. 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)

2. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong 
tương lai

3. 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
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4. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền 
với đất có bảo lưu quyền sở hữu

5. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

6. 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

7. 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

8. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua 
bán nhà ở

9. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên 
quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Chi Lăng Bắc thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 
thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- TT  Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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