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PHẦN I: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

Số:  01 /2023/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Hòa Bình, ngày   05   tháng  01  năm 2023 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, các nhân nước ngoài dành cho 

Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện 
trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

108/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2022.  
 

 
 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-93-2009-nd-cp-quy-che-quan-ly-su-dung-vien-tro-phi-chinh-phu-nuoc-ngoai-96532.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 

2023. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Bùi Văn Khánh 
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QUY CHẾ 
Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành  
cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

(Kèm theo Quyết định số   01  /2023/QĐ-UBND ngày 05   tháng 01 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 
 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 
a) Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 
ngoài dành cho các cơ quan, tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam hoạt 
động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm mục đích hỗ trợ cho các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội và nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận, thương mại và 
các mục đích khác. 

b) Những nội dung không được quy định tại Quy chế này thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính 
phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 
chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 80/2020/NĐ-CP).  

2. Đối tượng áp dụng 
a) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động 

quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 

Quy chế này.  
b) Bên cung cấp viện trợ trong Quy chế này là các tổ chức, cá nhân nước 

ngoài được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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c) Bên tiếp nhận viện trợ trong Quy chế này là các cơ quan, tổ chức hoạt 

động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

80/2020/NP-CP.  
Điều 2. Nguyên tắc trong quản lý và sử dụng viện trợ  
1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về viện trợ trên địa 

bàn tỉnh Hòa Bình trên cơ sở công khai, minh bạch, có phân công, phân cấp, gắn 
quyền hạn với trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và phát huy tính chủ 
động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức 
và các đơn vị thực hiện. 

2. Các khoản viện trợ khi được xây dựng và triển khai thực hiện phải tuân 
thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các cam kết với Bên cung cấp viện 
trợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp các quy định hoặc 
điều kiện viện trợ của Bên cung cấp viện trợ khác với các quy định của pháp luật 
Việt Nam thì phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. 

3. Không tiếp nhận các khoản viện trợ gây ảnh hưởng đến an ninh, quốc 
phòng, chính trị và trật tự an toàn xã hội, xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

4. Các nguyên tắc khác theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 
80/2020/NĐ-CP. 

Điều 3. Hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ 
Các hành vi bị cấm trong sử dụng viện trợ quy định tại Điều 5 Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP. 
Chương II 

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KHOẢN VIỆN TRỢ 
 

Điều 4. Lập hồ sơ khoản viện trợ  
1. Chủ khoản viện trợ phối hợp với Bên cung cấp viện trợ tổ chức lập hồ sơ 

khoản viện trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.  
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đối với các khoản viện trợ thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Điều 5. Cơ quan chủ trì thẩm định 
1. Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt. 
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2. Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định. 
3. Đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan 

Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến khi có yêu cầu của người đứng 
đầu cơ quan chủ quản. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt khoản viện trợ thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 
10 và Điều 11 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP.  

 
Chương III 

QUẢN LÝ VIỆN TRỢ 

 

Điều 7. Quản lý thực hiện viện trợ 
1. Căn cứ quy mô, tính chất, điều kiện cụ thể thực hiện chương trình, dự án, 

năng lực tổ chức quản lý chương trình, dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án theo quy 
định tại Điều 12 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

2. Chủ khoản viện trợ phải được xác định trong quyết định phê duyệt tiếp 
nhận viện trợ. Trên cơ sở quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ, chủ khoản 
viện trợ tổ chức bộ máy quản lý chương trình, dự án và thực hiện quản lý, sử 
dụng có hiệu quả nguồn viện trợ, vốn đối ứng của chương trình, dự án theo quy 
định tại Điều 14 Nghị định 80/2020/NĐ-CP. 

3. Trường hợp thành lập Ban quản lý dự án đại diện cho chủ khoản viện 
trợ, Ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 15 
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chương 

trình, dự án thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 
5. Đối với dự án viện trợ có nội dung đầu tư công, đầu tư xây dựng phải 

được thực hiện quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư xây 
dựng và các quy định khác có liên quan. 

6. Bán hàng hóa thuộc khoản viện trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 17 
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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7. Chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực hiện, chủ khoản 
viện trợ tổ chức đánh giá, tiến hành các thủ tục nghiệm thu, bàn giao kết quả đạt 
được cho đối tượng thụ hưởng để khai thác sử dụng và gửi báo cáo kết thúc dự 
án đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Kế 
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp.  

8. Đối với các khoản viện trợ không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ khoản viện trợ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo quy định. 

9. Trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp thì thực hiện theo quy 
định tại Điều 19 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

Điều 8. Quản lý tài chính viện trợ 
1. Nguyên tắc quản lý tài chính đối với vốn viện trợ: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 20 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và Điều 3 Thông tư số 
23/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 
thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 
23/2022/TT-BTC). 

2. Mở tài khoản cho chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ: 
Chủ khoản viện trợ thực hiện mở tài khoản cho chương trình, dự án theo 

quy định tại Điều 21 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và khoản 1 Điều 12 Thông 
tư số 23/2022/TT-BTC. 

3. Lập kế hoạch tài chính vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân 
sách nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 80/2020/NĐ-
CP và Điều 8 Thông tư số 23/2022/TT-BTC. 

4. Kiểm soát chi, giải ngân, hạch toán và ghi thu ghi chi vốn viện trợ không 
hoàn lại bằng tiền:  

a) Đối với vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước: Thực hiện 
theo quy định từ khoản 1 đến khoản 8 Điều 23 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và 
khoản 2 Điều 12 Thông tư số 23/2022/TT-BTC. 

b) Đối với vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước: Thực 
hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 23 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP. 

5. Quản lý vốn đối ứng: 
a) Các chương trình, dự án được bố trí vốn đối ứng: Đối với chương trình, 

dự án viện trợ mà Bên cung cấp viện trợ có yêu cầu bố trí vốn đối ứng, Chủ 
khoản viện trợ đề xuất cụ thể nguồn vốn đối ứng trong hồ sơ chương trình, dự án 
trình thẩm định, phê duyệt. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chương 

trình, dự án trong đó quyết định về mức vốn đối ứng bố trí cho chương trình, dự 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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án hoặc có văn bản đồng ý bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án khác 
do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Nguồn vốn đối ứng: Vốn đối ứng bằng hiện vật hoặc tiền mặt từ ngân 
sách nhà nước (ngân sách tỉnh, huyện, xã) và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

6. Vốn chuẩn bị khoản viện trợ thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị 
định số 80/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Đối với khoản viện trợ mà chủ khoản viện trợ là cơ quan, đơn vị được 
ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc một phần kinh phí hoạt động: Chủ 
khoản viện trợ lập kế hoạch vốn chuẩn bị vận động khoản viện trợ gửi Sở Tài 
chính thẩm định báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp vào kế hoạch ngân 
sách chung hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; 

b) Đối với các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu của ngân sách nhà 
nước (trung ương và địa phương): Chủ khoản viện trợ tự cân đối và bố trí vốn 
chuẩn bị khoản viện trợ; 

c) Trường hợp Bên cung cấp viện trợ cung cấp hỗ trợ tài chính để chuẩn bị 
chương trình, dự án: Chủ khoản viện trợ đưa nguồn vốn chuẩn bị vào tổng vốn 
chung của khoản viện trợ. 

7. Tiếp nhận vốn viện trợ bằng hàng hóa và dịch vụ, thuế, kiểm toán các 
khoản viện trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 23/2022/TT-BTC. 

Điều 9. Quản lý tài sản viện trợ 
Việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản hình thành từ nguồn viện trợ thực hiện 

theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 23/2022/TT-BTC. 
 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan 
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các khoản viện trợ hoặc 

tham gia ý kiến đối với các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ 

quan Trung ương theo quy định. 
b) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ theo quy định hiện hành. 
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-quan-ly-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-447029.aspx
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Là cơ quan đầu mối về quản lý và sử dụng các khoản viện trợ thuộc phạm 
vi điều chỉnh của Quy chế này, có trách nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị thực 
hiện các thủ tục cần thiết để tiếp nhận khoản viện trợ theo quy định. 

b) Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt các khoản viện trợ thuộc 
thẩm quyền; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính 
phủ; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến đối với các khoản viện 
trợ thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan Trung ương khi có yêu cầu. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh cân đối, bố trí vốn đầu tư công trong trung hạn và hàng năm nguồn ngân 
sách tỉnh cho các khoản viện trợ có nhu cầu sử dụng vốn đối ứng là vốn đầu tư 

công. 
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử 
dụng viện trợ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp 
nhận, phê duyệt, triển khai thực hiện theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn 

vị tiếp nhận viện trợ theo quy định. Xử lý các vấn đề liên quan thuộc thẩm 
quyền và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề 
vượt thẩm quyền. 

đ) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, tình 
hình thực hiện, giải ngân khoản viện trợ 06 tháng (chậm nhất vào ngày 10 tháng 
7) và hàng năm (chậm nhất vào ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo); báo cáo 
kết thúc khoản viện trợ (chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực 
hiện) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

3. Sở Tài chính 
Là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý tài chính đối với 

các khoản viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này, có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ khoản viện 

trợ việc quản lý tài chính đối với các khoản viện trợ, các thủ tục quyết toán sau 
khi chương trình, dự án kết thúc. 

b) Tham gia thẩm định và đóng góp ý kiến về việc tiếp nhận các khoản 
viện trợ; thẩm định khả năng đóng góp vốn đối ứng (nguồn vốn chi thường 
xuyên); các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với khoản viện trợ; báo 
cáo quyết toán thu chi nguồn vốn viện trợ theo quy định. 

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh cân đối bố trí vốn đối ứng trong kế hoạch ngân sách Nhà nước hàng năm 
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cho các đơn vị thuộc đối tượng được cấp ngân sách để thực hiện các khoản viện 

trợ không hoàn lại đã cam kết với bên tài trợ theo quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước. 
d) Thực hiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước đối với các khoản viện 

trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân 
sách nhà nước và quản lý tài chính quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP và 
Thông tư 23/2022/TT-BTC. 

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tài chính, các nguồn vốn, tài 
sản tiếp nhận theo quy định. 

e)  Kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính và tuân thủ quy định tài 
chính đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ theo quy định. 

4. Công an tỉnh 
a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quản lý và sử dụng các khoản viện trợ 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

b) Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Việt Nam thực hiện đúng quy 

định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an 
toàn xã hội trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ. 

c) Tham gia thẩm định và đóng góp ý kiến về việc tiếp nhận các khoản viện 
trợ theo quy định. 

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 
việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ theo quy định hiện hành, 
đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

đ) Tiến hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm 
pháp luật liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ. 

5. Kho Bạc nhà nước tỉnh 
a) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức về quản lý tài 

chính đối với các khoản viện trợ theo quy định. 
b) Thực hiện công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với các hoạt 

động kiểm soát chi, giải ngân, hạch toán và ghi thu ghi chi đối với các khoản 
viện trợ theo quy định. 

6. Sở Nội vụ 
a) Tham gia thẩm định và đóng góp ý kiến về việc tiếp nhận các khoản viện 

trợ theo quy định. 
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b) Chủ trì hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị chấp hành thực hiện 

đường lối, chính sách tôn giáo của Nhà nước trong quá trình tiếp nhận và sử 

dụng các khoản viện trợ. 
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 

việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ theo quy định hiện hành. 
7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố 
a) Thực hiện tiếp nhận, triển khai và quản lý, sử dụng các khoản viện trợ 

theo quy định. Không để xảy ra trường hợp tiếp nhận khoản viện trợ chưa được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với các khoản viện trợ được các 
cơ quan Trung ương tiếp nhận theo thẩm quyền, phân bổ về địa phương cần kịp 
thời báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi phối hợp thực hiện.   

b) Tham gia thẩm định và đóng góp ý kiến đối với các khoản viện trợ có 
nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách. 

c) Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị trực thuộc tiếp nhận, triển khai thực hiện 
và quản lý các khoản viện trợ theo quy định. 

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 
việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản viện trợ có nội dung liên quan đến 
lĩnh vực phụ trách; kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Công an tỉnh khi phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm của các tổ chức, 
cá nhân trong quá trình tiếp nhận và sử dụng viện trợ. 

đ) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tạo điều kiện về mặt bằng (nếu có) 
để thực hiện các chương trình, dự án theo nội dung văn kiện đã ký kết; giao Phòng 
Tài chính - Kế hoạch làm đầu mối trong quản lý, sử dụng các khoản viện trợ trên 
địa bàn. 

e) Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, tình hình thực hiện, giải ngân khoản 
viện trợ 06 tháng (chậm nhất vào ngày 05 tháng 7) và hàng năm (chậm nhất vào 
ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo) gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để tổng hợp. Báo cáo kết thúc khoản viện trợ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư (chậm 
nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực hiện) và thực hiện báo cáo đột 
xuất khi có yêu cầu. 

Điều 11. Điều khoản thi hành 
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 
lĩnh vực quản lý có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện Quy chế này. 
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2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh khó khăn, vướng 
mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung 
cho phù hợp./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HOÀ BÌNH 

 
  Số:   02 /2023/QĐ-UBND 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
              Hoà Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn 

ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình 

theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 
phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác 
quyết toán; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 636/TTr-STC 
ngày 15 tháng 12 năm 2022 và Công văn số 32/STC-QLNS ngày 05 tháng 01 
năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định việc quản lý, thanh 
toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự 
thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng 
tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa 
bàn tỉnh Hoà Bình”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2023. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Văn Khánh 



16                                 CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 31-01-2023 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
   TỈNH HOÀ BÌNH 
 

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

 

QUY ĐỊNH 
Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách 

nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định 
mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình 
(Kèm theo Quyết định số   02  /2023/QĐ-UBND ngày  12   /01/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hoà Bình) 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình 
theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 
Các nội dung không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy 
định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; 
Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy 
định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (sau đây 

viết tắt là Nghị định số 99/2021/NĐ-CP) và các văn bản pháp luật hiện hành. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 

hoặc có liên quan đến việc quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu 
tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công 
trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. 
CHƯƠNG II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
MỤC 1 

QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC GIAO CHO CỘNG ĐỒNG TỰ THỰC HIỆN 
 
Điều 3. Nguyên tắc quản lý, thanh toán 
1. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công cho các dự án đảm bảo đúng 



CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 31-01-2023                         17 

 

 

  

mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư 

công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành và theo nội dung hướng 
dẫn tại Quyết định này. 

2. Các dự án đầu tư sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thì phần vốn ngân sách nhà nước thực hiện 
theo quy định tại Quyết định này. 

3. Cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công có trách nhiệm kiểm 
soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho các nhiệm vụ, dự án 
khi có đủ điều kiện thanh toán, đủ hồ sơ thanh toán theo quy định. 

Điều 4. Hình thức hỗ trợ 
Tuỳ theo điều kiện cụ thể, ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu 

tư bằng hiện vật hoặc bằng tiền đối với dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng 
đồng tự thực hiện, cụ thể: 

1. Hỗ trợ bằng hiện vật:  
Căn cứ mức hỗ trợ thực hiện một dự án cụ thể từ ngân sách nhà nước 

được cấp có thẩm quyền giao, Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức 
lựa chọn nhà cung ứng theo quy định của Luật Đấu thầu và ký kết hợp đồng với 
đơn vị cung ứng hiện vật, tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán 
nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ qua Kho bạc Nhà nước cho đơn vị cung ứng 
hiện vật theo đúng các quy định hiện hành.  

Đơn vị cung ứng tổ chức vận chuyển hiện vật đến chân công trình hoặc 
theo thoả thuận trong hợp đồng để giao cho Ban phát triển thôn tổ chức thực 
hiện thi công xây dựng công trình theo quy định.  

2. Hỗ trợ bằng tiền:  
Căn cứ quyết định phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình, kế hoạch vốn đầu 

tư được cấp có thẩm quyền giao, bảng xác định giá trị khối lượng công việc 
hoàn thành (phát sinh) đã được Ban quản lý xã nghiệm thu theo quy định. Ủy 
ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh toán (tạm ứng) nguồn ngân sách nhà nước 
hỗ trợ qua Kho bạc Nhà nước cho người đại diện Ban phát triển thôn để tổ chức 
thực hiện thi công xây dựng công trình. Người đại diện thanh toán trực tiếp cho 
người dân tham gia thực hiện thi công công trình. Ban quản lý xã và Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ các khoản thanh toán 
tiền công cho người dân. 

3. Kết hợp hai hình thức trên: 
Tuỳ theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn kết hợp 02 

hình thức hỗ trợ bằng hiện vật và bằng tiền. 
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Điều 5. Quản lý, thanh toán vốn của dự án 
1. Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng: 
Uỷ ban nhân dân cấp xã được cấp một mã số đơn vị quan hệ ngân sách 

(mã dự án đầu tư) theo quy định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã 
số đơn vị có quan hệ với ngân sách và mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch (nếu chưa có) theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-
BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử 
dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; thực hiện thanh toán vốn đầu tư cho tất cả 
các dự án được quyết định đầu tư. 

2. Hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn của dự án đầu tư xây dựng: 
a) Hồ sơ pháp lý gồm: 
- Kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. 
- Văn bản phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm 

theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư (đối với nhiệm vụ chuẩn bị 
đầu tư); văn bản phê duyệt hồ sơ xây dựng công trình của Ủy ban nhân dân cấp 
xã kèm theo hồ sơ xây dựng công trình (đối với thực hiện dự án). 

- Hợp đồng, bảo đảm thực hiện hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng 
quy định hiệu lực của hợp đồng bắt đầu từ khi nhà thầu nộp bảo đảm thực hiện 
hợp đồng) thực hiện gói thầu xây dựng đã được ký kết giữa Ban quản lý xã với 
Ban phát triển thôn. 

b) Tạm ứng vốn: 
Hồ sơ tạm ứng vốn (gửi theo từng lần đề nghị tạm ứng vốn), bao gồm: 

Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT); Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 
05/TT) ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 
Chính phủ. 

c) Thanh toán vốn: 
Hồ sơ thanh toán (gửi theo từng lần đề nghị thanh toán khối lượng hoàn 

thành), bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn (Mẫu số 04.a/TT); Chứng từ 
chuyển tiền (Mẫu số 05/TT); Giấy đề nghị thu hồi vốn tạm ứng (Mẫu số 
04.b/TT); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành (Mẫu số 
03.a/TT); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng 
ban đầu trong trường hợp có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu (Mẫu 
số 03.c/TT) ban hành kèm theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 
của Chính phủ. 

d) Đối với dự án đã hoàn thành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê 
duyệt quyết toán nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết 
toán, hồ sơ thanh toán gồm: Quyết định phê duyệt quyết toán; Giấy đề nghị thanh 
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toán vốn (Mẫu số 04.a/TT); Chứng từ chuyển tiền (Mẫu số 05/TT) ban hành kèm 
theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 

3. Mức tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng: 
a) Tạm ứng vốn: 
- Tổng mức vốn tạm ứng: Không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng 

(bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải 
được người quyết định đầu tư cho phép. Vốn tạm ứng không được vượt kế 
hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền phân bổ cho dự án. 

- Về thời hạn tạm ứng vốn: Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được tạm 
ứng đến hết ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch. 

b) Thu hồi vốn tạm ứng: 
Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành 

của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do Ban quản lý xã ký thống nhất với Ban 
phát triển thôn, được quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi 
giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng (trừ trường hợp được người có thẩm 
quyền cho tạm ứng ở mức cao hơn). 

4. Về thời hạn thanh toán khối lượng hoàn thành: 
Vốn kế hoạch hàng năm của dự án được thanh toán cho khối lượng hoàn 

thành đã nghiệm thu đến hết ngày 31 tháng 12 năm kế hoạch, thời hạn thanh 
toán khối lượng hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau năm kế hoạch 
(trong đó có thanh toán để thu hồi vốn tạm ứng). 

Trường hợp kéo dài thời gian giải ngân vốn theo quy định tại Luật Ngân 
sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, thời 
hạn giải ngân theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

MỤC 2 
QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

GIAO CHO CỘNG ĐỒNG TỰ THỰC HIỆN 
 
Điều 6. Quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo năm 

ngân sách (quyết toán theo niên độ) 
1. Nguyên tắc, thời hạn khóa sổ và mẫu biểu để lập báo cáo quyết 

toán theo niên độ: 
- Nguyên tắc quyết toán theo niên độ: Thực hiện theo quy định tại Điều 

26 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 
- Thời hạn khóa sổ để lập báo cáo quyết toán theo niên độ: Thực hiện theo 

quy định tại Điều 27 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 
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- Mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ: Mẫu số 
01/QTNĐ, Mẫu số 04/QTNĐ, Mẫu số 08/QTNĐ, Mẫu số 09/QTNĐ ban hành kèm 

theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (sau đây gọi là 
Mẫu số 01/QTNĐ, Mẫu số 04/QTNĐ Mẫu số 08/QTNĐ, Mẫu số 09/QTNĐ). 

2. Trình tự, thời hạn lập, xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán theo 
niên độ: 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi đối chiếu số liệu về kế hoạch vốn và số 
vốn đã thanh toán với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, lập báo cáo quyết toán 
năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Mẫu số 01/QTNĐ). Thời gian gửi 
báo cáo trước ngày 28/02 năm sau năm quyết toán; 

- Kho bạc nhà nước cấp huyện tổng hợp số liệu quyết toán theo niên độ 
vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia gửi 
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (Mẫu số 08/QTNĐ). Thời gian gửi báo cáo 
trước ngày 15/3 năm sau năm quyết toán. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định và ra thông báo thẩm 
định báo cáo quyết toán theo niên độ gửi từng Sở, phòng, ban thuộc Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý, Uỷ ban nhân dân cấp xã 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Mẫu số 
09/QTNĐ). Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo 
thẩm định), Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện và có văn bản giải 
trình về các kiến nghị trong thông báo thẩm định của phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện. 

3. Nội dung xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán theo niên độ: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 30, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 

11/11/2021 của Chính phủ. 
4. Thời gian thực hiện: 
Trường hợp các dự án đầu tư thuộc năm kế hoạch được phép chuyển sang 

năm sau chi tiếp, thì số vốn thanh toán đưa vào báo cáo quyết toán là số vốn 
thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành từ ngày 01/01 năm kế hoạch 
đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách (31/01 năm sau). Vốn thanh toán 
từ kế hoạch kéo dài sau thời gian chỉnh lý quyết toán được tổng hợp vào quyết 
toán ngân sách năm sau. 

5. Chế độ báo cáo: 
Cơ quan tài chính các cấp lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước theo niên độ theo Mẫu số 04/QTDA ban hành kèm theo 
Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
gửi cơ quan tài chính cấp trên, trước ngày 31/3 năm sau năm kế hoạch.  
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Điều 7. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
1. Trình tự, thời gian thực hiện: 
a) Chậm nhất trong thời hạn 04 tháng kể từ khi công trình hoàn thành bàn 

giao đưa vào sử dụng, Ban quản lý xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban 
phát triển thôn và các đơn vị, cá nhân có liên quan lập hồ sơ báo cáo quyết toán 
dự án hoàn thành theo quy định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã phê 
duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng công chức chuyên môn thuộc 
quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 
Trường hợp công chức chuyên môn không đủ năng lực thẩm tra báo cáo quyết 
toán, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Phòng Tài chính - Kế 
hoạch cấp huyện thẩm tra báo cáo quyết toán. 

Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tối đa 03 tháng 

tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết toán đến 
ngày trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 

c) Thời gian phê duyệt quyết toán tối đa 15 ngày tính từ ngày người có 
thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết toán đến ngày 
ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

2. Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành 
Hồ sơ bao gồm các tài liệu quy định tại Điều 34 Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; Biểu mẫu báo cáo quyết toán 
theo Mẫu số 14/QTDA, Mẫu số 15/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 
96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Nội dung thẩm tra: 
Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thực hiện thẩm tra theo quy định tại các 

Điều 36, Điều 37 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. 
4. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 
Lập báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 
của Chính phủ. 

Đối với phần kinh phí đóng góp của người dân có thế bằng tiền hoặc bằng 
hiện vật, ngày công lao động được quy đổi thành tiền; phải được tính trong giá 
trị công trình để theo dõi, quản lý tỷ lệ đóng góp đã được thống nhất; không 
hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước. 

5. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 
a) Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán lập hồ sơ trình duyệt quyết toán 
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vốn đầu tư dự án hoàn thành để trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán 
sau khi đã thẩm tra xong quyết toán. Hồ sơ trình phê duyệt quyết toán gồm: 

- Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán đã lập theo Khoản 4 Điều này. 
- Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán (dự án, dự án thành phần, tiểu 

dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) Mẫu số 11/QTDA ban hành 
kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

- Hồ sơ khác khi người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán yêu cầu. 
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện phê duyệt quyết toán vốn 

đầu tư dự án hoàn thành. 
6. Chế độ báo cáo: 
Cơ quan tài chính các cấp báo cáo cơ quan tài chính cấp trên theo quy 

định tại Điều 48, Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ; 
Mẫu số 12/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 
11/11/2021 của Bộ Tài chính. 

CHƯƠNG III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 8. Nhiệm vụ của các cơ quan liên quan 
1. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện: 
a) Phân bổ đầy đủ, kịp thời kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước đã được cấp có thẩm quyền giao và vốn đối ứng thuộc ngân sách cấp mình 
(nếu có) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được giao cho cộng đồng tự thực 
hiện thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa 

bàn tỉnh Hoà Bình. 
b) Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã và 

các cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan trong việc quản lý, thanh toán, 
quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực 
hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) 
thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình. 
2. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã: 
a) Phân bổ đầy đủ, kịp thời kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước hỗ trợ được cấp có thẩm quyền giao và vốn đối ứng thuộc ngân sách cấp 
mình (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được giao cho cộng đồng tự 
thực hiện thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên 
địa bàn tỉnh Hoà Bình.  
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b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Uỷ ban nhân dân cấp 
huyện, các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tài chính - kế hoạch cấp trên, 
các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức quản lý, nghiệm thu, thanh toán, 
quyết toán, đưa tài sản vào khai thác sử dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện theo định mức hỗ 
trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.  

Điều 9. Tổ chức thực hiện  
1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên 

quan hướng dẫn, tổ chức, triển khai, thực hiện, kiểm tra theo hướng dẫn tại quy 

định này.  
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp 

dụng tại quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.  
3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, tổ chức phản ánh về Sở Tài chính để nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Uỷ 

ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định. 
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PHẦN II: VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
        CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HOÀ BÌNH 

 
Số:   40   /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Hoà Bình, ngày   09   tháng 01 năm 2023 

 
        

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình 
–––––––––  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2546/QĐ-BTTP ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 

Pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực đăng ký biện pháp gaio dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tư pháp. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số                      

01/TTr-STNMT ngày 03/01/2023. 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành (05 thủ tục cấp tỉnh), thủ tục hành chính bị bãi bỏ (09 thủ tục cấp 

tỉnh) trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.  

(Có danh mục chi tiết kèm theo) 
Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của TTHC tại Quyết định này được 

công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: http://csdl.dichvucong.gov.vn); 
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Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: http://dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang 
Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh (địa chỉ: 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn);  Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 
Môi trường (địa chỉ: http://sotainguyen.hoabinh.gov.vn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 

2023. 

Bãi bỏ các thủ tục công bố tại Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 
19/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công bố danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình. 

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp huyện kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt. Thời gian chậm nhất ngày 13/01/2023. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết 

định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành 

liên quan và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh theo quy định. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo việc niêm yết, công khai 

TTHC trên Trang Thông tin điện tử, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

huyện;  thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa 

cấp huyện theo quy định. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài 

nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Bùi Văn Khánh 

http://dichvucong.hoabinh.gov.vn/
http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sotainguyen.hoabinh.gov.vn/
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Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH 

VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số   40   /QĐ-UBND ngày   09   tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

 
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A.  Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  
 

STT Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất. 
1.011441.000.00.00.H28 

  (1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ 

hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 giờ 

cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký 

trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp cơ 

quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo 

dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm 

Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ 

- Pháp nhân nộp 

hồ sơ tại Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình; 
- Cá nhân, hộ gia 

đình nộp hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp 

huyện hoặc cấp xã 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

quyết định đối 

với hoạt động 

đăng ký do cơ 

quan địa 

phương thực 

hiện 

- Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP 
ngày 
30/11/2022 của 

Chính phủ; 
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đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, 

dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký 

trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng 

internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng 

khác theo văn bản hoặc theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan đăng 

ký không thể thực hiện được việc đăng ký 
theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện 

thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP. 
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2 

Đăng ký thay đổi biện 

pháp bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất 

1.011442.000.00.00.H28 

 

(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ 

sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 

giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng 

ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp 

cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo 

dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm 

Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ 

đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, 

dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký 

trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng 

internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng 

khác theo văn bản hoặc theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan đăng 

ký không thể thực hiện được việc đăng ký 

theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị 

- Pháp nhân nộp 

hồ sơ tại Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình; 
- Cá nhân, hộ gia 

đình nộp hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp 

huyện hoặc cấp xã 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

quyết định đối 

với hoạt động 

đăng ký do cơ 

quan địa 

phương thực 

hiện 

- Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP 
ngày 
30/11/2022 của 

Chính phủ; 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=315359
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định số 99/2022/NĐ-CP.  
      (b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện 

thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP. 
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3 

Xóa đăng ký biện pháp 

bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

1.011443.000.00.00.H28 

(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ 

sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 

giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng 

ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp 

cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo 

dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm 

Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ 

đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, 

dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký 

trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng 

internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng 

khác theo văn bản hoặc theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan đăng 

ký không thể thực hiện được việc đăng ký 

theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị 

- Pháp nhân nộp 

hồ sơ tại Trung 
tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình; 
- Cá nhân, hộ gia 

đình nộp hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp 

huyện hoặc cấp xã 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

quyết định đối 

với hoạt động 

đăng ký do cơ 

quan địa 

phương thực 

hiện 

- Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP 
ngày 
30/11/2022 của 

Chính phủ; 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=315377
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định số 99/2022/NĐ-CP.  
       (b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện 

thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP. 
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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 

1.011444.000.00.00.H28 

(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ 

sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 

giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng 

ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp 

cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo 

dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm 

Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ 

đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, 

dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký 

trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng 

internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng 

khác theo văn bản hoặc theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan đăng 

ký không thể thực hiện được việc đăng ký 

theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị 

- Pháp nhân nộp 

hồ sơ tại Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình; 
- Cá nhân, hộ gia 

đình nộp hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp 

huyện hoặc cấp xã 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 
quyết định đối 

với hoạt động 

đăng ký do cơ 

quan địa 

phương thực 

hiện 

- Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP 
ngày 
30/11/2022 của 

Chính phủ; 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=315360
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định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ 

tục quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 

số 99/2022/NĐ-CP. 
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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 

1.011445.000.00.00.H28 

(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ 

sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 15 

giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng 

ký trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp 

cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo 

dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thì thời 

hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm 

Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ 

đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, 

dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng ký 

trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng 

internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng 

khác theo văn bản hoặc theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan đăng 

ký không thể thực hiện được việc đăng ký 

theo thủ tục và thời hạn quy định tại Nghị 

- Pháp nhân nộp 

hồ sơ tại Trung 

tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh 

Hòa Bình; 
- Cá nhân, hộ gia 

đình nộp hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả cấp 

huyện hoặc cấp xã 

Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 

quyết định đối 

với hoạt động 

đăng ký do cơ 

quan địa 

phương thực 

hiện 

- Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP 
ngày 
30/11/2022 của 

Chính phủ; 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=315361
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định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện 

thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP. 
 
 
 

 
 
B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

 

STT Tên thủ tục hành chính/Số hồ sơ TTHC Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ TTHC Cơ quan thực hiện 

* Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm   

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) 
1.004583.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
 

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

thành trong tương lai 
1.004550.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 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
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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 
1.003862.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

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 
1.003688.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

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 
1.003625.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

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 
1.003046.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

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 
2.000801.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

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

đồng mua bán nhà ở 
1.001696.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

9 
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất 
1.000655.000.00.H28 

- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
 Văn phòng đăng ký đất đai 

 Chú thích: 
“Nghị định số 99/2022/NĐ-CP” tại cột “Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC” là văn bản sau đây:  
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 

102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm). 
 
                                                                                                                                 

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
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PHẦN II. 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

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

đất 
1.1. Trình tự thực hiện:  
- Nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi 

nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký đất đai); 
Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận 

được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
- Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận 

hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả.  
1.2. Cách thức thực hiện: 
a) Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;  
b) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; 
c) Qua thư điện tử. 
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến, qua thư điện tử 

(quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) đối 

với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định của pháp luật 

về đất đai.  
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
(I) Hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã được 

chứng nhận quyền sở hữu (Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP): 
(1) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục (01 bản chính). 
(2) Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng bảo đảm có công chứng, chứng thực 

trong trường hợp Luật Đất đai, Luật Nhà ở, luật khác có liên quan quy định (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
(3) Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 35 

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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(II) Hồ sơ đăng ký đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng 

công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự 

án khác có sử dụng đất (Điều 28 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP): 
(1) Hồ sơ đăng ký đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng 

công trình không phải là nhà ở bao gồm: 
(a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP; 
(b) Giấy chứng nhận (bản gốc) hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất do cơ 

quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư trong trường hợp tài sản bảo đảm là dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở mà chưa có Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (01 

bản chính); Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo đảm là dự án 

đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở;  
(c) Giấy phép xây dựng, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy 

định của Luật Xây dựng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 
(d) Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc Giấy phép 

đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ về việc chấp thuận, cho 

phép thực hiện dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định 

của pháp luật về đầu tư (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 
(đ) Một trong các loại bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây dựng 

thể hiện được mặt bằng công trình của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
(2) Hồ sơ đăng ký đối với dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự 

án khác có sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP bao gồm: 
(a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP và điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; 
(b) Giấy chứng nhận (bản gốc). 
(III) Hồ sơ đăng ký đối với nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, tài 

sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở; công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự 

án phát triển rừng, dự án khác có sử dụng đất (Điều 29 Nghị định số 99/2022/NĐ-
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CP): 
(1) Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ 

đăng ký bao gồm: 
(a) Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP;  
(b) Giấy phép xây dựng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) đối với 

tài sản bảo đảm là nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành 

trong tương lai, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của 

Luật Xây dựng; một trong các loại bản vẽ thiết kế theo quy định của pháp luật về xây 

dựng thể hiện được mặt bằng của công trình xây dựng trong dự án đó đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
(2) Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 
(a) Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP và tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP;  
(b) Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và 

chủ đầu tư về việc người sử dụng đất đồng ý cho việc thực hiện dự án (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
(3) Trường hợp bên bảo đảm là tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao hợp pháp 

quyền sở hữu tài sản hình thành trong tương lai hoặc là bên nhận chuyển nhượng hợp 

đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ đăng 

ký bao gồm: 
(a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP; 
(b) Hợp đồng hoặc văn bản có nội dung về chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu 

nhà ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất được ký kết giữa bên bảo 

đảm với chủ đầu tư; hợp đồng hoặc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà 

ở, công trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là 

bên nhận chuyển nhượng hợp đồng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
(IV) Hồ sơ đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn 

liền với đất hình thành trong tương lai không thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự 

án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án 

phát triển rừng, dự án khác có sử dụng đất (Điều 30 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP): 
(1) Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao 

gồm: 



CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 31-01-2023                          41 

 

 

 

 

 

(a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP; 

(b) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 
(c) Giấy phép xây dựng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) đối với 

trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành 

trong tương lai, trừ trường hợp được miễn giấy phép theo quy định của Luật Xây 

dựng. 
(2) Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ đăng 

ký bao gồm: 
(a) Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP và tại điểm c khoản 1 Điều 30 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; 
(b) Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng, 

tạo lập nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực). 
(V) Hồ sơ đăng ký đối với tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là 

nhà ở mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được 

đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu (Điều 31 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP): 
(1) Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP. 
(2) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc) hoặc văn bản thỏa 

thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất về việc người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng, tạo lập tài sản gắn liền 

với đất trong trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực). 
(3) Giấy phép xây dựng (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) trong 

trường hợp tài sản bảo đảm là công trình xây dựng, trừ trường hợp được miễn giấy 

phép theo quy định của Luật Xây dựng. 
(VI) Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
(i) Trường hợp thực hiện thông qua người đại diện thì văn bản có nội dung về 

đại diện là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ cung cấp thông tin (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu), 
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trừ trường hợp thực hiện việc đăng ký qua tài khoản đăng ký trực tuyến của người đại 

diện quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (khoản 7 Điều 8 

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 
(ii) Trường hợp chi nhánh của pháp nhân, chi nhánh hoặc phòng giao dịch của 

pháp nhân là tổ chức tín dụng (sau đây gọi là chi nhánh của pháp nhân) được pháp 

nhân giao nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân về yêu cầu đăng ký, về yêu 

cầu cung cấp thông tin thì văn bản có nội dung về việc pháp nhân giao nhiệm vụ cho 

chi nhánh thực hiện chức năng của pháp nhân trong yêu cầu đăng ký, yêu cầu cung 

cấp thông tin là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ cung cấp thông tin (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu) 

(khoản 8 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 
(iii) Trường hợp được miễn nghĩa vụ nộp phí, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ 

thanh toán khác (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 
thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn cung cấp một trong giấy tờ, tài liệu sau 

đây vào trong hồ sơ đăng ký: Hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng tín dụng hoặc văn 

bản khác có thông tin về việc thuộc diện được miễn nghĩa vụ nộp phí đăng ký, thanh 

toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng 

thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu). Việc nộp giấy tờ, tài liệu quy định 

tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP chỉ thực hiện một lần trong đăng ký 

cùng một biện pháp bảo đảm (khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP).  
(iv) Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều người thì phải 

có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các chủ thể này, trừ trường hợp có văn bản 

thể hiện nội dung về việc một, một số bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm có quyền 

đại diện cho những người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 
1.4. Thời hạn giải quyết:  
(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ sau 

15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo. 

Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời gian giải quyết hồ 

sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng đăng ký đất đai nhận 

được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
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(3) Thời gian không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 

số 99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống đăng 

ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet hoặc xảy ra sự kiện bất khả kháng 

khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến cơ quan 

đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và thời hạn quy định tại 

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 35 

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai - Sở 

Tài nguyên và Môi trường 
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký (có chứng 

nhận của Văn phòng đăng ký đất đai); Trường hợp thành phần hồ sơ đăng ký có bản 

gốc hoặc bản chính Giấy chứng nhận thì trả Giấy chứng nhận. 
1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt 

động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện (STT XII.8 Phần A Phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015) 
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 01a ban hành kèm theo 
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện 

pháp bảo đảm. 
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Mẫu số 01a1  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

____________________________________ 
….., ngày ….. tháng ….. năm….. 

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ  
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN 

VỚI ĐẤT 
 

Kính gửi2: …….…………..……… 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số ………..… Số thứ tự .………….… 

  Người tiếp nhận 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

  
PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 

1. Người yêu cầu đăng ký3 
       Bên nhận bảo đảm             Bên bảo đảm 
       Quản tài viên4/Doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản  
            Chi nhánh của pháp nhân, 

người  đại diện5  
Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân6/tên đầy đủ đối với tổ chức7: (viết chữ IN HOA) 
………………………………………………….……………………….……………… 
Địa chỉ để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết: 
Họ và tên: ................................................................................................................ 
Số điện thoại: ……….……….. Fax (nếu có): …….… Thư điện tử (nếu có): 

…...……..…. 
                                                           
1 Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ. 

2 Ghi đúng tên cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Một Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ gửi đến một cơ quan đăng ký.  

3 Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân thì kê khai người yêu cầu đăng ký theo quy định tại 

khoản 9 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

4 Kê khai thêm chức danh, số Chứng chỉ hành nghề, cơ quan cấp và ngày, tháng, năm cấp Chứng chỉ. 

5 Trường hợp này, đánh dấu đồng thời ô Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện và ô Bên bảo đảm hoặc ô Bên nhận bảo đảm là pháp nhân thực 

hiện đăng ký thông qua chi nhánh hoặc của người được đại diện. 

6 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối với người 

đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Thẻ thường trú đối với 

người không quốc tịch. 

7 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng cả trong trường hợp kê khai đối với chi nhánh).  
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2. Hợp đồng bảo đảm: ……………; số (nếu có):….……….. Thời điểm có hiệu lực8: 
ngày ….. tháng ….. năm ….. 
3. Bên bảo đảm9 
3.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân10/tên đầy đủ đối với tổ chức11: (viết chữ IN HOA) 
…………………………………………………………………………..…….……………

………  
3.2. Địa chỉ: 
……………………………….……………..…………….…….…………………………

……… 
3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý12: 
      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội             
      Hộ chiếu                              Thẻ thường trú 
      Mã số thuế                                                      
Số: 

…………………………………..……………….……………….……..………………….

…… 
Cơ quan cấp: …………………………………….……...……………….., ngày ….. tháng 

….. năm ….. 
3.4. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký     c     
3.5. Số điện thoại (nếu có):.…..…… Fax (nếu có):……………… Thư điện tử (nếu có): 

….…..…. 
4. Bên nhận bảo đảm13 
4.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân14/tên đầy đủ đối với tổ chức15: (viết chữ IN HOA) 
……………………………...….……...………..…………………………….……………

                                                           
8 Kê khai ngày công chứng, chứng thực (áp dụng đối với hợp đồng được công chứng, chứng thực); ngày có hiệu lực theo thỏa thuận trong hợp đồng 

(áp dụng đối với hợp đồng không được công chứng, chứng thực); ngày ký hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng không được công chứng, chứng thực 

và các bên không có thỏa thuận về ngày có hiệu lực trong hợp đồng). 

9 Trường hợp gồm nhiều người thì kê khai từng người theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. 

10 (Xem chú thích 6). 

11 (Xem chú thích 7).  

12 Kê khai thông tin về một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối 

với người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Thẻ thường 

trú đối với người không quốc tịch; Mã số thuế đối với tổ chức. 
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………… 
4.2. Địa chỉ: 
…………………………………...………….…………………..……………………….….

.……… 
4.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý16:   
       Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội        
       Mã số thuế       
Số:…………………………………………………………….…………………….…… 
Cơ quan cấp: …….………………..……..…………..…..., ngày ….. tháng ….. năm….. 
4.4. Số điện thoại (nếu có): ………………..….. Fax (nếu có): ……...…………………… 
Thư điện tử (nếu có): …….……..………………………………….……………...……… 
5. Mô tả tài sản bảo đảm17 
5.1. Quyền sử dụng đất    c    
(i) Thửa đất số: …………….; Tờ bản đồ số (nếu có): …...………………….................. 
Mục đích sử dụng đất:…………………………………………………….…............……. 
Thời hạn sử dụng đất:……………………………………………………………..…….. 
(ii) Địa chỉ thửa đất:…………….………………………………………….……….…… 
…………………………………………………………………………….………………

…………..  
(iii) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất 
Tên Giấy chứng nhận:………………………………………………………………………… 
Số phát hành: ……………………, số vào sổ cấp giấy: …………….……………..…………… 
Cơ quan cấp: ……………………………………………..………………..…....., ngày ….. tháng 
….. năm…..  
5.2. Tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu    c    
                                                                                                                                                                                                 
13 (Xem chú thích 9). 

14 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối với người 

đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân. 

15 (Xem chú thích 7). 

16 Kê khai thông tin về một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối 

với người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Mã số thuế đối với tổ chức. 

17 Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm thì kê khai từng tài sản theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. Trường hợp tài sản bảo đảm 

có Giấy chứng nhận thì kê khai thông tin theo Giấy chứng nhận; trường hợp thông tin về tài sản trên Giấy chứng nhận khác với thông tin về tài sản 

được lưu giữ tại cơ quan đăng ký thì việc kê khai thông tin thực hiện phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 15, 

khoản 8 Điều 25, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.  
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(i) Giấy chứng nhận 
Tên Giấy chứng nhận:…………………………………………………………… … 
Số phát hành: …………………………… , số vào sổ cấp giấy:…….………….…………… 
Cơ quan cấp: ………………………….……………..………, ngày….. tháng….. năm….. 
(ii) Số của thửa đất nơi có tài sản: ……………….…….; Tờ bản đồ số (nếu 

có):…………………..……… 
5.3. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là 

nhà ở, dự án đầu tư nông nghiệp, dự án phát triển rừng, dự án khác có sử dụng 
đất    c    
(i) Giấy chứng nhận  
Tên Giấy chứng nhận: ……………………………………… 
Số phát hành: ………………………, số vào sổ cấp giấy: ………………………… 
Cơ quan cấp: …………………..………….., ngày ….. tháng …..năm ….. 
(ii) Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án đầu tư 

xây dựng nhà ở chưa được cấp Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất) 
Tên Quyết định: …………………...…………………….………………………... 
Số:……………….…………… ………………..…………… 
Cơ quan cấp: ……………………………….……..…….…, ngày….. tháng….. năm ….. 
(iii) Số của thửa đất nơi có dự án: ……….…………..…. ; Tờ bản đồ số (nếu có): ….. 
(iv) Tên dự án: ............................................................................................................ 
Căn cứ pháp lý xác lập dự án18: .............................................................................. 
5.4. Nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong 

tương lai    c                  

5.4.1. Bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất    c    
(i) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất  
Tên Giấy chứng nhận:…………………… …………..…………………………..……… 
Số phát hành: ………………, số vào sổ cấp giấy: …………..……..….……...… 

                                                           
18 Kê khai theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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Cơ quan cấp: ………………..…………..…….………….., ngày….. tháng….. năm ..... 
(ii) Số của thửa đất nơi có tài sản: ………..; Tờ bản đồ số (nếu có):……….…… … 
(iii) Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai:  
……………………………………………………………………………………… 
5.4.2. Bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất    c    
(i) Số của thửa đất nơi có tài sản: …………….……..; Tờ bản đồ số (nếu có):… 
(ii) Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai, tài sản khác gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai: 
…………………………………..………………………………….…………… 
5.5. Tài sản gắn liền với đất đã hình thành không phải là nhà ở mà pháp luật 

không quy định phải đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được đăng ký quyền sở 

hữu theo yêu cầu    c    

5.5.1. Bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất    c    
(i) Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất: 
Tên Giấy chứng nhận: ………………………………….………………..……………. 
Số phát hành: ………………….……, số vào sổ cấp giấy: ……………………………………. 
Cơ quan cấp: ………….…………………….., ngày ….. tháng….. năm….. 
(ii) Số của thửa đất nơi có tài sản gắn liền với đất:..…...; Tờ bản đồ số (nếu có):… ……. 
(iii) Mô tả tài sản gắn liền với đất:  
…………………………………………….………..………………………… 
5.5.2. Bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất    c    
(i) Số của thửa đất nơi có tài sản gắn liền với đất: ……...; Tờ bản đồ số (nếu có): ..… 
(ii) Mô tả tài sản gắn liền với đất:  
………………………….………..………………….……………… 

6. Giấy tờ kèm theo19: 
……….……………...…………….…………………..…….……………………………… 
7. Cách thức nhận kết quả đăng ký        Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

      Nhận qua dịch vụ bưu chính (ghi rõ tên 
                                                           
19 Kê khai đầy đủ giấy tờ phải có trong hồ sơ đăng ký phù hợp với từng tài sản bảo đảm theo quy định tương ứng tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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và địa chỉ người nhận): .…… ….………… 
      Cách thức điện tử (nếu pháp luật quy 

định):  
……….….……… 
      Cách thức khác (nếu được cơ quan đăng 

ký đồng ý): 
  

Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về trung thực trong kê khai và 

về tính chính xác của thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu này. 

BÊN BẢO ĐẢM  
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có),  
đóng dấu (nếu có) 

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM  
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu 

có),  
đóng dấu (nếu có) 
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QUẢN TÀI VIÊN/DOANH NGHIỆP 

QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có), đóng dấu (nếu có) 

 
 PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  

Cơ quan đăng ký có thẩm quyền:……………… 
Chứng nhận biện pháp bảo đảm bằng …….…..................... đã được đăng ký theo nội 

dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm ..... giờ ..... phút, ngày..... tháng ..... 
năm … 
  ..…, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh, đóng 

dấu) 
  
 
 
 
 

  
 

HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Nội dung kê khai phải trung thực, đầy đủ, chính xác.  

2. Đối với phần kê khai có lựa chọn thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng được lựa 

chọn. 

3. Gạch chéo đối với mục không có thông tin kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký. 

4. Thông tin được kê khai, nội dung liên quan trong Phiếu yêu cầu có thể được thể 

hiện trên nhiều trang. Trường hợp này, các trang phải được đánh số thứ tự và người yêu cầu 

đăng ký phải ký nháy vào từng trang. 

5. Đối với nội dung tại điểm 5.4.1 (iii), 5.4.2 (ii), 5.5.1 (iii), 5.5.2 (ii) thể hiện trên 

Phiếu yêu cầu đăng ký, kê khai: 
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- Nhà ở riêng lẻ: Loại nhà (nhà biệt thự/nhà liền kề/nhà ở riêng lẻ khác), địa chỉ nhà; 

- Tòa nhà chung cư: Tên của tòa nhà, tổng số căn hộ, địa chỉ tòa nhà; 

- Căn hộ chung cư: Số của căn hộ, tầng số của căn hộ, địa chỉ tòa nhà chung cư; 

- Công trình xây dựng không phải là nhà ở: Loại công trình, tên hạng mục công trình, 

địa chỉ công trình; 

- Rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm: Loại cây rừng, loại cây lâu năm, địa chỉ 

nơi có cây rừng, cây lâu năm; 

- Công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt thự du 
lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác (công trình 

phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) trên đất thương mại, dịch vụ: Kê khai trong trường hợp 

pháp luật về đất đai, pháp luật khác liên quan có quy định và tại mục tương ứng trong kê 

khai nhà ở, tòa nhà chung cư, căn hộ chung cư, công trình xây dựng khác. 
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2. Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất  
2.1. Trình tự thực hiện: 
- Nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng 

đăng ký đất đai); 
Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
- Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả. 
2.2. Cách thức thực hiện: 
a) Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;  
b) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; 
c) Qua thư điện tử. 
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến, qua thư điện 

tử (quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP) đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai.  
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
(I) Hồ sơ đăng ký thay đổi đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất (Điều 32 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 
(1) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục (01 bản chính). 
(2) Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao có 

chứng thực): 
(a) Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường hợp đăng ký 

thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này; 
(b) Văn bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ trong trường 

hợp đăng ký thay đổi do chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ;  
(c) Văn bản khác chứng minh có căn cứ đăng ký thay đổi đối với trường 

hợp không thuộc điểm a và điểm b khoản 2 Điều 32 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP. 

(3) Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo đảm có Giấy 

chứng nhận. 
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(4) Trường hợp đăng ký thay đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP thì ngoài giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký còn có thêm Giấy chứng nhận đối với 

quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở, công 
trình xây dựng, tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp tài sản này đã 

được cấp Giấy chứng nhận. 
(II) Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
(i) Trường hợp thực hiện thông qua người đại diện thì văn bản có nội dung 

về đại diện là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ cung cấp thông tin (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu), trừ trường hợp thực hiện việc đăng ký qua tài khoản đăng ký trực tuyến 

của người đại diện quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
(khoản 7 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
(ii) Trường hợp chi nhánh của pháp nhân, chi nhánh hoặc phòng giao dịch 

của pháp nhân là tổ chức tín dụng (sau đây gọi là chi nhánh của pháp nhân) 

được pháp nhân giao nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân về yêu cầu 

đăng ký, về yêu cầu cung cấp thông tin thì văn bản có nội dung về việc pháp 

nhân giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện chức năng của pháp nhân trong yêu 

cầu đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, 

hồ sơ cung cấp thông tin (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu) (khoản 8 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP). 

(iii) Trường hợp được miễn nghĩa vụ nộp phí, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa 

vụ thanh toán khác (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP) thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn cung cấp một 

trong giấy tờ, tài liệu sau đây vào trong hồ sơ đăng ký: Hợp đồng bảo đảm hoặc 

hợp đồng tín dụng hoặc văn bản khác có thông tin về việc thuộc diện được miễn 

nghĩa vụ nộp phí đăng ký, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác (01 
bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu). Việc nộp giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP chỉ thực hiện một lần trong đăng ký cùng một biện pháp bảo 

đảm (khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP).  
(iv) Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều người thì 

phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các chủ thể này, trừ trường hợp có 

văn bản thể hiện nội dung về việc một, một số bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo 

đảm có quyền đại diện cho những người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
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(v) Trường hợp Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 

hoặc chủ thể khác trở thành bên nhận bảo đảm mới mà thuộc diện không phải 

đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP là người yêu cầu đăng ký thì văn bản có căn cứ hoặc có 

nội dung về xác định bên nhận bảo đảm mới là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng 

ký (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính 

để đối chiếu) (khoản 6 Điều 12 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 
(vi) Trường hợp thay đổi bên nhận bảo đảm quy định tại điểm a khoản 1 và 

khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP liên quan đến nhiều biện pháp 

bảo đảm đã được đăng ký mà có cùng một bên nhận bảo đảm thì người yêu cầu 

đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi và 01 Danh mục văn bản được kê 

khai theo Mẫu số 01đ hoặc Mẫu số 02đ tại Phụ lục tương ứng với biện pháp bảo 

đảm được đăng ký thay đổi (khoản 3 Điều 18 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 
2.4. Thời hạn giải quyết:  
(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ 

sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống 

đăng ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet hoặc xảy ra sự kiện bất 

khả kháng khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

dẫn đến cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và 

thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 

35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai - 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
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2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký (có 
chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai); Trường hợp thành phần hồ sơ đăng 

ký có bản gốc hoặc bản chính Giấy chứng nhận thì trả Giấy chứng nhận. 
2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với 

hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện (STT XII.8 Phần A Phụ lục 

số 01 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015) 
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung 

biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 02a 
ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 
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Mẫu số 02a20 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 
 

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY 

ĐỔI  
NỘI DUNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM  
BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI 

SẢN  
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

Kính gửi21: ………………………… 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN 

ĐĂNG KÝ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số ……………. Số thứ tự 

……………. 
  Người tiếp nhận 

(Ký và ghi rõ họ, 

tên) 
  

  
PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 

1. Người yêu cầu đăng ký22 
     Bên nhận bảo đảm      Bên bảo đảm                Bên kế thừa bên bảo 

đảm, bên nhận bảo đảm 
     Quản tài viên23/Doanh nghiệp quản lý,  thanh lý tài 

sản 
     Chi nhánh của pháp 

nhân, người đại diện24          

                                                           
20 Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ. Phiếu yêu cầu đăng ký này cũng được áp 

dụng đối với trường hợp người nhận chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm hoặc cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền quy định 

tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP chỉ yêu cầu rút bớt một, một số tài sản bảo đảm để xóa đăng ký đối với tài sản này. 

21 Ghi đúng tên cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Một Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ gửi đến một cơ quan đăng ký. 

22 Trường hợp gồm nhiều người thì kê khai từng người theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. Trường hợp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ liên quan đến tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân thì kê khai người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 9 Điều 8 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

23 Kê khai thêm chức danh, số Chứng chỉ hành nghề, cơ quan cấp và ngày, tháng, năm cấp Chứng chỉ. 

24 Trường hợp này, đánh dấu đồng thời ô Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện và ô Bên bảo đảm hoặc ô Bên nhận bảo đảm là pháp 

nhân thực hiện đăng ký thông qua chi nhánh hoặc của người được đại diện. 
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Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân25/tên đầy đủ đối với tổ chức26: (viết chữ IN 

HOA) 
……………………………………..………………………………………...……… 
Địa chỉ để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết: 
Họ và tên: 

...................................................................................................................................... 
Số điện thoại……………...…… Fax (nếu có): …………….…. Thư điện tử (nếu có):  
2. Hợp đồng bảo đảm27/Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm/Văn 

bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ/Văn bản khác chứng 

minh có căn cứ đăng ký thay đổi 
Tên văn bản: ……………………………………………………………….. 
Số: (nếu có)…………………………….……………...…; thời điểm có hiệu lực hoặc 

thời điểm ký28: ngày ..… tháng ..… năm ..… 
3. Nội dung yêu cầu đăng ký thay đổi29 
………………………..….……………………………..…………...…..……………

…….….………… 
4. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký      p 
5. Giấy tờ kèm theo30: 
……………………...…….………………………………………………..………....

.…………………… 
6. Cách thức nhận kết quả đăng 

ký  
      Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký. 
      Nhận qua dịch vụ bưu chính (ghi rõ tên 
và địa chỉ người nhận):  
…….………...…………..……………………

                                                           
25 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối với 

người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Thẻ 

thường trú đối với người không quốc tịch. 

26 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng cả trong trường hợp kê khai đối với chi nhánh). 

27 Áp dụng trong trường hợp đăng ký thay đổi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

28 Đối với hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng, văn bản chuyển giao quyền đòi nợ, chuyển giao nghĩa vụ: Kê khai ngày công 

chứng, chứng thực (áp dụng đối với hợp đồng, văn bản được công chứng, chứng thực); ngày có hiệu lực theo thỏa thuận trong hợp đồng, 

văn bản (áp dụng đối với hợp đồng, văn bản không được công chứng, chứng thực); ngày ký hợp đồng, văn bản (áp dụng đối với hợp đồng, 

văn bản không được công chứng, chứng thực và các bên không có thỏa thuận về ngày có hiệu lực trong hợp đồng, văn bản). Đối với văn 

bản khác chứng minh căn cứ thay đổi: Kê khai ngày có hiệu lực thể hiện trên văn bản hoặc ngày ký văn bản nếu trong văn bản không thể 

hiện ngày có hiệu lực. 

29 Trường hợp đăng ký thay đổi để bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 

thì nội dung được kê khai là bổ sung thông tin về hợp đồng hoặc văn bản có nội dung thỏa thuận về bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm thể 

hiện tại Mục 2 của Phiếu yêu cầu đăng ký này. 

30 Kê khai đầy đủ giấy tờ phải có trong hồ sơ đăng ký theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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………..… 
      Cách thức điện tử (nếu pháp luật quy 

định): 
……….………………………………………

……………  
      Cách thức khác (nếu được cơ quan đăng 

ký đồng ý): 
.…………………………...…..………………

…………… 
Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về trung thực trong kê 

khai và về tính chính xác của thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu này. 
 

BÊN BẢO ĐẢM 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu 

có), đóng dấu (nếu có) 
 

 
BÊN NHẬN BẢO ĐẢM 

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 
Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu 

có), 
đóng dấu (nếu có) 

 
  
 
 
 
 
 

NGƯỜI YÊU CẦU  
ĐĂNG KÝ KHÁC31 

(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 
Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu 

có), đóng dấu (nếu có) 
 

 
 
 
 
 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  
Cơ quan đăng ký có thẩm quyền: ..…… ……....…………..…………….… 
Chứng nhận việc .….………..… …………………  đã được đăng ký theo nội 

dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm ….. giờ ..... phút, ngày ..... 

tháng ..... năm ….. 

                                                           
31 Người yêu cầu đăng ký thay đổi theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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  ….., ngày ….. tháng ..… năm ..… 
 NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

  (Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh, 

đóng dấu) 
  
 
 
 
 

  
HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Nội dung kê khai phải trung thực, đầy đủ, chính xác.  

2. Đối với phần kê khai có lựa chọn thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng 

được lựa chọn. 

3. Thông tin được kê khai, nội dung liên quan trong Phiếu yêu cầu có thể được 
thể hiện trên nhiều trang. Trường hợp này, các trang phải được đánh số thứ tự và 

người yêu cầu đăng ký phải ký nháy vào từng trang. 

4. Trường hợp đăng ký thay đổi do bổ sung bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm hoặc 

bổ sung tài sản bảo đảm thì việc kê khai về đối tượng được bổ sung thực hiện theo 

thông tin tương ứng thể hiện trên Mẫu số 01a thuộc Phụ lục này. 
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3. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất  
3.1. Trình tự thực hiện: 
- Nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng 

đăng ký đất đai); 
Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
- Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả. 
3.2. Cách thức thực hiện: 
a) Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;  
b) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; 
c) Qua thư điện tử. 
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến, qua thư điện 

tử (quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP) đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai. 
3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
(I) Hồ sơ xóa đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

(Điều 33 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 
(1) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục (01 bản chính). 
(2) Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo đảm có Giấy 

chứng nhận. 
(3) Trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký không phải là bên nhận bảo 

đảm và trên Phiếu yêu cầu không có chữ ký, con dấu (nếu có) của bên nhận bảo 

đảm thì ngoài giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP còn nộp thêm giấy tờ, tài liệu sau đây (01 bản chính 

hoặc 01 bản sao có chứng thực): 
(a) Văn bản có nội dung thể hiện việc bên nhận bảo đảm đồng ý xóa đăng 

ký hoặc xác nhận về việc hợp đồng bảo đảm đã chấm dứt, đã được thanh lý hoặc 

xác nhận về việc giải chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên 

bảo đảm; 
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(b) Hợp đồng hoặc văn bản khác đã có hiệu lực pháp luật chứng minh việc 

chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng 

ký là người nhận chuyển giao hợp pháp tài sản bảo đảm, trừ trường hợp quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; 
(c) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã có hiệu lực pháp luật hoặc Văn 

bản xác nhận kết quả thi hành án trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là 

cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên hoặc người yêu cầu xóa đăng ký là 

người mua tài sản bảo đảm trong xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về thi 

hành án dân sự;  
(d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền có nội dung về việc bên nhận bảo 

đảm là tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng trở thành doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài, là công dân Việt Nam trở thành công dân nước ngoài 

trong trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm k khoản 1 Điều 20 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 
(đ) Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể pháp 

nhân trong trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm l khoản 1 Điều 20 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP. 
(II) Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
(i) Trường hợp thực hiện thông qua người đại diện thì văn bản có nội dung 

về đại diện là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ cung cấp thông tin (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu), trừ trường hợp thực hiện việc đăng ký qua tài khoản đăng ký trực tuyến 

của người đại diện quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
(khoản 7 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
(ii) Trường hợp chi nhánh của pháp nhân, chi nhánh hoặc phòng giao dịch 

của pháp nhân là tổ chức tín dụng (sau đây gọi là chi nhánh của pháp nhân) 
được pháp nhân giao nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân về yêu cầu 

đăng ký, về yêu cầu cung cấp thông tin thì văn bản có nội dung về việc pháp 

nhân giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện chức năng của pháp nhân trong yêu 

cầu đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, 

hồ sơ cung cấp thông tin (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu) (khoản 8 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP). 

(iii) Trường hợp được miễn nghĩa vụ nộp phí, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa 

vụ thanh toán khác (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP) thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn cung cấp một 
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trong giấy tờ, tài liệu sau đây vào trong hồ sơ đăng ký: Hợp đồng bảo đảm hoặc 

hợp đồng tín dụng hoặc văn bản khác có thông tin về việc thuộc diện được miễn 

nghĩa vụ nộp phí đăng ký, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu). Việc nộp giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP chỉ thực hiện một lần trong đăng ký cùng một biện pháp bảo 

đảm (khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP).  
(iv) Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều người thì 

phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các chủ thể này, trừ trường hợp có 

văn bản thể hiện nội dung về việc một, một số bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo 

đảm có quyền đại diện cho những người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
(v) Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm m khoản 1 Điều 20 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP theo yêu cầu của người yêu cầu xóa đăng ký thì bản án, 

quyết định có hiệu lực của Tòa án là tài liệu phải có trong Hồ sơ đăng ký (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) (khoản 2 Điều 20 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
(vi) Trường hợp xóa đăng ký liên quan đến nhiều biện pháp bảo đảm đã 

được đăng ký mà có cùng một bên nhận bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký nộp 

01 bộ hồ sơ xóa đăng ký kèm theo 01 Danh mục văn bản được kê khai theo Mẫu 
số 01đ hoặc Mẫu số 02đ tại Phụ lục tương ứng với biện pháp bảo đảm được xóa 

đăng ký (khoản 5 Điều 20 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 
 3.4. Thời hạn giải quyết:  
(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ 

sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống 

đăng ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet hoặc xảy ra sự kiện bất 

khả kháng khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 
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dẫn đến cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và 

thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 

35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai - 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu (có chứng 

nhận của Văn phòng đăng ký đất đai); Trường hợp thành phần hồ sơ đăng ký có 

bản gốc hoặc bản chính Giấy chứng nhận thì trả Giấy chứng nhận. 
3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với 

hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện (STT XII.8 Phần A Phụ lục 

số 01 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015) 
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo 

đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 03a ban hành kèm 
theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 
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Mẫu số 03a32 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

____________________________________ 
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. 

PHIẾU YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ 

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN 

VỚI ĐẤT 

Kính gửi33: ..…………………………. 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN 

ĐĂNG KÝ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số …………. Số thứ 

tự……………….. 
  Người tiếp nhận 

(Ký và ghi rõ họ, 

tên) 
  

 
  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ 

1. Người yêu cầu xóa đăng ký34  

     Bên nhận bảo đảm      Bên bảo đảm      Người nhận chuyển giao 

tài sản bảo đảm 

     Quản tài viên35/Doanh 
nghiệp quản lý, thanh lý 

tài sản  

     Cơ quan thi hành 

án  
dân sự, Chấp hành 

viên36   

     Cơ quan khác có thẩm 

quyền/ Người khác có thẩm 

quyền37 

     Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện38 

Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân39/tên đầy đủ đối với tổ chức40: (viết chữ IN 

HOA) 

                                                           
32 Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ. 

33 Ghi đúng tên cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Một Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ gửi đến một cơ quan đăng ký. 

34 Trường hợp gồm nhiều người thì kê khai từng người theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. Trường hợp bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ liên quan đến tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân thì kê khai người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 9 Điều 8 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

35 Kê khai thêm chức danh, số Chứng chỉ hành nghề, cơ quan cấp và ngày, tháng, năm cấp Chứng chỉ. 

36 Kê khai thêm chức danh, tên đơn vị công tác. 

37 (Xem chú thích 5). 

38 Trường hợp này, đánh dấu đồng thời ô Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện và ô Bên bảo đảm hoặc ô Bên nhận bảo đảm là pháp 

nhân thực hiện đăng ký thông qua chi nhánh hoặc của người được đại diện. 
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……………………………………………….……………………….….…….……

…..…………… 
Địa chỉ để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết: 
Họ và tên: .............................................................................. 
Số điện thoại: ……….…………… Fax (nếu có):..………… Thư điện tử (nếu 

có):.………….….. 

2. Căn cứ xóa đăng ký 
…..………………………………….………………………………………………

……..……… 

3. Thuộc đối tượng không phải nộp phí đăng ký    d   

4. Giấy tờ kèm theo41: 
………………………………………………………………………………………

……………………… 

5. Cách thức nhận kết quả 

đăng ký  
      Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký 
      Nhận qua dịch vụ bưu chính (ghi rõ tên và địa 

chỉ người nhận): ..………..… …… 
      Cách thức điện tử (nếu pháp luật quy định):  
……….………………………………………  
      Cách thức khác (nếu được cơ quan đăng ký 

đồng ý):  
……………… 

Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về trung thực trong kê 

khai và về tính chính xác của thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu này. 
  

                                                                                                                                                                                     
39 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối với 

người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Thẻ 

thường trú đối với người không quốc tịch. 

40 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng cả trong trường hợp kê khai đối với chi nhánh).  

41 Kê khai đầy đủ giấy tờ phải có trong hồ sơ đăng ký theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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BÊN BẢO ĐẢM 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 
Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh 

(nếu có), đóng dấu (nếu có) 
  
 
 
 

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có), 
đóng dấu (nếu có) 

 
 

 

NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ 

KHÁC42 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có), 
đóng dấu (nếu có) 

 
 

  
PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  

Cơ quan đăng ký có thẩm quyền: ………..…….………….………………… 
Chứng nhận đã xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo nội dung được kê khai tại 

Phiếu yêu cầu này tại thời điểm ….. giờ ….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ..… 
  ..…, ngày ..… tháng ..… năm ..… 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh, đóng 

dấu) 
HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Nội dung kê khai phải trung thực, đầy đủ, chính xác.  

2. Đối với phần kê khai có lựa chọn thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng 

được lựa chọn. 

3. Thông tin được kê khai, nội dung liên quan trong Phiếu yêu cầu có thể được 

thể hiện trên nhiều trang. Trường hợp này, các trang phải được đánh số thứ tự và 

người yêu cầu đăng ký phải ký nháy vào từng trang. 
 

                                                           
42 Người yêu cầu xóa đăng ký theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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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  
4.1. Trình tự thực hiện:  
- Nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng 

đăng ký đất đai); 
Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
- Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả. 
4.2. Cách thức thực hiện:  
a) Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;  
b) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; 
c) Qua thư điện tử. 
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến, qua thư điện 

tử (quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP) đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai.  
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
(I) Hồ sơ đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm (Điều 34 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP)  
(1) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục (01 bản chính). 
(2) Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 
(3) Trường hợp đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo 

đảm thì hồ sơ đăng ký là Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục (01 bản 

chính). 
(II) Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
(i) Trường hợp thực hiện thông qua người đại diện thì văn bản có nội dung 

về đại diện là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ cung cấp thông tin (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu), trừ trường hợp thực hiện việc đăng ký qua tài khoản đăng ký trực tuyến 

của người đại diện quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
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(khoản 7 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
(ii) Trường hợp chi nhánh của pháp nhân, chi nhánh hoặc phòng giao dịch 

của pháp nhân là tổ chức tín dụng (sau đây gọi là chi nhánh của pháp nhân) 

được pháp nhân giao nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân về yêu cầu 

đăng ký, về yêu cầu cung cấp thông tin thì văn bản có nội dung về việc pháp 

nhân giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện chức năng của pháp nhân trong yêu 

cầu đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, 

hồ sơ cung cấp thông tin (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu) (khoản 8 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP). 

(iii) Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều người thì 

phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các chủ thể này, trừ trường hợp có 

văn bản thể hiện nội dung về việc một, một số bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo 

đảm có quyền đại diện cho những người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
4.4. Thời hạn giải quyết:  
(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ 

sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 

(3) Thời gian không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống 

đăng ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet hoặc xảy ra sự kiện bất 

khả kháng khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

dẫn đến cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và 

thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 

35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
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4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai - 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu đăng ký (có 
chứng nhận của Văn phòng đăng ký đất đai); Trường hợp thành phần hồ sơ đăng 

ký có bản gốc hoặc bản chính Giấy chứng nhận thì trả Giấy chứng nhận. 
4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với 

hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện (STT XII.8 Phần A Phụ lục 

số 01 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015) 
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu đăng ký, 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 (Mẫu số 04a ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 
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Mẫu số 04a43 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________  

….., ngày ….. tháng ..... năm ..… 
 

PHIẾU YÊU CẦU ĐĂNG KÝ, 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 

Kính gửi44: …………………………. 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN 

ĐĂNG KÝ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số ……..…… Số thứ tự 

…………….. 
  Người tiếp nhận 

(Ký và ghi rõ họ, 

tên) 
  

  
PHẦN KÊ KHAI CỦA BÊN NHẬN BẢO ĐẢM  

1. Người yêu cầu đăng 

ký      
     Bên nhận bảo đảm       Chi nhánh của pháp 

nhân, người đại diện45  
Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân46/tên đầy đủ đối với tổ chức47: (viết chữ IN HOA) 
………………….…………...…………………….……………….….………………

…… 
Địa chỉ để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết: 
Họ và tên: ................................................................................................................ 
Số điện thoại: ……………Fax (nếu có): .….……..….Thư điện tử (nếu có): 
………………….….... 
2. Hợp đồng bảo đảm:…………………….; số (nếu có) …………….. Thời điểm 

có hiệu lực48: ngày ….. tháng ..… năm ….. 
                                                           
43 Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ. 

44 Ghi đúng tên cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Một Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ gửi đến một cơ quan đăng ký. 

45 Trường hợp này, đánh dấu đồng thời ô Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện và ô Bên nhận bảo đảm. 

46 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân đội đối với 

người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Thẻ 

thường trú đối với người không quốc tịch. 

47 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng cả trong trường hợp kê khai đối với chi nhánh). 

48 Kê khai ngày công chứng, chứng thực (áp dụng đối với hợp đồng được công chứng, chứng thực); ngày có hiệu lực theo thỏa thuận trong 

hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng không được công chứng, chứng thực); ngày ký hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng không được công 

chứng, chứng thực và các bên không có thỏa thuận về ngày có hiệu lực trong hợp đồng). 
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3. Bên bảo đảm49 
3.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân50/tên đầy đủ đối với tổ chức51: (viết chữ IN 

HOA) 
………………………….…………………………..…………………………… 
3.2. Địa chỉ: 
………………………………………………………………………………….… 
3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý52 
      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội           
       Hộ chiếu                              Thẻ thường trú  
       Mã số thuế          
Số: …………………………..……….…………..………….………………  
Cơ quan cấp: ………………………, ngày ..… tháng ….. năm….. 
3.4. Số điện thoại (nếu có):.….………… Fax (nếu có):…………. Thư điện tử (nếu 

có):…………… 
4. Bên nhận bảo đảm53 
4.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân54/tên đầy đủ đối với tổ chức55: (viết chữ IN 

HOA) 
………………………………………………..…………………………………… 
4.2. Địa chỉ: 
………………….………….…………………………….…..………….… 
4.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý56 
       Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội    
      Mã số thuế        

                                                           
49 Trường hợp gồm nhiều người thì kê khai từng người theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. 

50 (Xem chú thích 4). 

51 (Xem chú thích 5) 

52 Kê khai thông tin về một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân 

đội đối với người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước 

ngoài; Thẻ thường trú đối với người không quốc tịch; Mã số thuế đối với tổ chức. 

53 (Xem chú thích 7). 

54 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; thể hiện trên Chứng minh 

quân đội đối với với người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân. 

55 (Xem chú thích 5). 

56 Kê khai thông tin về một trong các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Chứng minh quân 

đội đối với người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Mã số thuế đối với tổ chức. 
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Số: ……………………………….……………….…………….…..…………. 
Cơ quan cấp: …..…………..………….…..… , ngày ..… tháng ..… năm ….. 
4.4. Số điện thoại (nếu có): …….…..….Fax (nếu có): ………….. Thư điện tử (nếu 

có): ……….… 
5. Tài sản bảo đảm bị xử lý57  
…………………………………………………………….………………….……

……….……….. 
..…………………………..………………………..…………………...…………..

………………… 
6. Lý do xử lý, thời gian và địa điểm xử lý tài sản bảo đảm 
6.1. Lý do xử lý: 
……….……………………..……….………………….………………………..… 
6.2. Thời gian xử lý: 
……………….……………..…….…………………….……………………………..

……………… 
6.3. Địa điểm xử lý: 
………………………………..……………..…………………….…………………

…..……………… 
7. Đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm     d                                         
Nội dung yêu cầu đăng ký thay đổi 
……………………….……….…..…………………………………………………

…...……………… 
8. Xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm     d  
9. Giấy tờ kèm theo58: 
………………………………………………………………………………………

…………………… 
10. Cách thức nhận kết quả đăng ký        Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký 

      Nhận qua dịch vụ bưu chính (ghi rõ tên 
và địa chỉ người nhận): 
.….................……………………………

… 

                                                           
57 Kê khai thông tin về tài sản bảo đảm bị xử lý thuộc trường hợp đăng ký quy định tại Điều 25 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP phù hợp với tài 

sản bảo đảm được kê khai tại Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a và Mẫu số 02a (nếu có đăng ký thay đổi) tại Phụ lục này. 

58 Kê khai đầy đủ giấy tờ phải có trong hồ sơ đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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      Cách thức điện tử (nếu pháp luật quy 

định):  
……….…………………………………………

………………… 
      Cách thức khác (nếu được cơ quan 

đăng ký đồng ý): 
….…….……………….……..……………

……………… 
Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về trung thực trong kê 
khai và về tính chính xác của thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu này. 
 

BÊN NHẬN BẢO ĐẢM 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI 

DIỆN) 
Ký, ghi rõ họ và tên, chức 

danh (nếu có),  
đóng dấu (nếu có) 

  
PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  

Cơ quan đăng ký có thẩm quyền: ………………..….….………………… 
Chứng nhận59 …………..…….……………………………...  đã được đăng ký 

theo nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm ….. giờ ….. phút, ngày 

….. tháng ..... năm ..… 
  ….., ngày ..… tháng ..… năm ..… 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh, 

đóng dấu) 
  
 
 
 
  

                                                           
59 Cơ quan đăng ký chứng nhận việc đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm hoặc đăng ký thay đổi thông báo xử lý tài sản bảo đảm hoặc 

xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm tương ứng với yêu cầu đăng ký. 
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HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Nội dung kê khai phải trung thực, đầy đủ, chính xác.  

2. Đối với phần kê khai có lựa chọn thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng 

được lựa chọn. 

3. Gạch chéo đối với mục không có thông tin kê khai trên Phiếu yêu cầu đăng ký. 

4. Thông tin được kê khai, nội dung liên quan trong Phiếu yêu cầu có thể được 

thể hiện trên nhiều trang. Trường hợp này, các trang phải được đánh số thứ tự và 

người yêu cầu đăng ký phải ký nháy vào từng trang. 
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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 

5.1. Trình tự thực hiện: 
- Nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai (sau đây gọi là Văn phòng 

đăng ký đất đai); 
Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
- Trường hợp không có căn cứ từ chối thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả. 
5.2. Cách thức thực hiện: 
a) Qua hệ thống đăng ký trực tuyến;  
b) Nộp bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính; 
c) Qua thư điện tử. 
Cách thức nộp hồ sơ đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến, qua thư điện 

tử (quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP) đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đất đai.  
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
(I) Trường hợp có yêu cầu chuyển tiếp đăng ký quy định tại điểm b khoản 1 

và điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP thì hồ sơ chuyển tiếp 

đăng ký thế chấp bao gồm (khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP): 
(a) Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục (01 bản chính); 
(b) Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp 

đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  
(c) Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 

(01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 
(d) Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (01 bản chính hoặc 

01 bản sao có chứng thực) đối với chuyển tiếp sang thế chấp nhà ở hình thành 

trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp 

đồng mua bán nhà ở đã có nội dung về chuyển tiếp sang thế chấp nhà ở hình 

thành trong tương lai. 
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 Hợp đồng thế chấp nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) 

đối với chuyển tiếp sang thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; 
(đ) Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang đăng ký 

thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 
(II) Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
(i) Trường hợp thực hiện thông qua người đại diện thì văn bản có nội dung 

về đại diện là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, hồ sơ cung cấp thông tin (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu), trừ trường hợp thực hiện việc đăng ký qua tài khoản đăng ký trực tuyến 

của người đại diện quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 
(khoản 7 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
(ii) Trường hợp chi nhánh của pháp nhân, chi nhánh hoặc phòng giao dịch 

của pháp nhân là tổ chức tín dụng (sau đây gọi là chi nhánh của pháp nhân) 

được pháp nhân giao nhiệm vụ thực hiện chức năng của pháp nhân về yêu cầu 

đăng ký, về yêu cầu cung cấp thông tin thì văn bản có nội dung về việc pháp 

nhân giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện chức năng của pháp nhân trong yêu 

cầu đăng ký, yêu cầu cung cấp thông tin là tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký, 

hồ sơ cung cấp thông tin (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 

bản sao kèm bản chính để đối chiếu) (khoản 8 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-
CP). 

(iii) Trường hợp được miễn nghĩa vụ nộp phí, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa 

vụ thanh toán khác (quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP) thì người yêu cầu đăng ký có quyền lựa chọn cung cấp một 

trong giấy tờ, tài liệu sau đây vào trong hồ sơ đăng ký: Hợp đồng bảo đảm hoặc 

hợp đồng tín dụng hoặc văn bản khác có thông tin về việc thuộc diện được miễn 

nghĩa vụ nộp phí đăng ký, thanh toán giá dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán khác (01 

bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu). Việc nộp giấy tờ, tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP chỉ thực hiện một lần trong đăng ký cùng một biện pháp bảo 

đảm (khoản 3 Điều 9 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP).  
(iv) Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều người thì 

phải có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các chủ thể này, trừ trường hợp có 

văn bản thể hiện nội dung về việc một, một số bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo 

đảm có quyền đại diện cho những người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 
5.4. Thời hạn giải quyết:  
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(1) Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ; nếu thời điểm nhận hồ sơ 

sau 15 giờ cùng ngày thì có thể hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc 

tiếp theo. Trường hợp cơ quan đăng ký có lý do chính đáng phải kéo dài thời 

gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 03 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
(2) Trường hợp hồ sơ đăng ký đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất được nộp thông qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ thời điểm Văn phòng 

đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ. 
(3) Thời gian không tính vào thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP bao gồm:  
(a) Thời gian xảy ra sự kiện thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, sự cố hệ thống 

đăng ký trực tuyến, hỏng mạng lưới điện, mạng internet hoặc xảy ra sự kiện bất 

khả kháng khác theo văn bản hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

dẫn đến cơ quan đăng ký không thể thực hiện được việc đăng ký theo thủ tục và 

thời hạn quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.  
(b) Thời gian cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 

35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai - 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu yêu cầu (có chứng 

nhận của Văn phòng đăng ký đất đai); Trường hợp thành phần hồ sơ đăng ký có 

bản gốc hoặc bản chính Giấy chứng nhận thì trả Giấy chứng nhận. 
5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với 

hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện (STT XII.8 Phần A Phụ lục 

số 01 ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí năm 2015) 
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế 

chấp (Mẫu số 05a ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP) 
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký 

biện pháp bảo đảm. 
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Mẫu số 05a60 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

____________________________________ 
…..., ngày ….. tháng ….. năm …... 

 
PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN TIẾP  

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 
 

 
Kính gửi61: ………………………… 

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN 

ĐĂNG KÝ 
Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ: 
Quyển số ………….. Số thứ tự 

……………….. 
  Người tiếp nhận 

(Ký và ghi rõ họ, 

tên) 
  

 
  

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ 
1. Người yêu cầu đăng ký62  

        Bên nhận bảo đảm               Bên bảo đảm 
        Quản tài viên63/Doanh nghiệp quản lý, thanh 

lý tài sản  
              Chi nhánh của pháp 

nhân, người đại diện64  
Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân65/tên đầy đủ đối với tổ chức66: (viết chữ IN HOA) 
……………………………………………………………………..…………………

……… 
Địa chỉ để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết: 
Họ và tên: ....................................................................................................... 
Số điện thoại: …….……..…… Fax (nếu có): …….…….….Thư điện tử (nếu 

có):…..………..…. 
2. Hợp đồng thế chấp nhà ở/tài sản khác gắn liền với đất67 (nếu có): 

……………………………… 

                                                           
60 Ban hành kèm theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ. 

61 Ghi tên cơ quan đăng ký có thẩm quyền. Một Phiếu yêu cầu đăng ký chỉ gửi đến một cơ quan đăng ký. 

62 Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ liên quan đến tài sản thuộc doanh nghiệp tư nhân thì kê khai người yêu cầu đăng ký theo quy 

định tại khoản 9 Điều 8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

63 Kê khai thêm chức danh, số Chứng chỉ hành nghề, cơ quan cấp và ngày, tháng, năm cấp Chứng chỉ. 

64 Trường hợp này, đánh dấu đồng thời ô Chi nhánh của pháp nhân, người đại diện và ô Bên bảo đảm hoặc ô Bên nhận bảo đảm là pháp 

nhân thực hiện đăng ký thông qua chi nhánh hoặc của người được đại diện. 

65 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam, Chứng minh quân đội đối với 

người đang công tác trong quân đội và không có Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân; Hộ chiếu đối với công dân nước ngoài; Thẻ 

thường trú đối với người không quốc tịch. 

66 Kê khai theo thông tin thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế (áp dụng cả trong trường hợp kê khai đối với chi nhánh). 

67 Chỉ kê khai trong trường hợp hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp có hợp đồng này. 
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Số (nếu có): ..………………….………….; thời điểm có hiệu lực68: ngày ..… tháng 

..… năm ….. 
3. Bên thế chấp69 
3.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân/tên đầy đủ đối với tổ chức: (viết chữ IN 

HOA) 
…………………….…………….…………….………………………….……………

……..……… 
3.2. Địa chỉ: 
…………………………….……………...……………………………...…………….

.…………… 
3.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý 
      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội                
      Hộ chiếu                               Thẻ thường trú  
      Mã số thuế          
Số: 

…………………………….……………………………………………………..………………

………. 
Cơ quan cấp: .…………… ……………………….., ngày ….. tháng ….. năm…..  
3.4. Số điện thoại (nếu có): ………….. Fax (nếu có):……….…Thư điện tử (nếu 

có):…..….…… 
4. Bên nhận thế chấp70 
4.1. Họ và tên đầy đủ đối với cá nhân/tên đầy đủ của tổ chức: (viết chữ IN HOA) 
…………….…………………………..…………………………………………...…

……………… 
4.2. Địa chỉ: 
…………………………….………….…….…………………………………………

…………… 
4.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý  
      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh quân đội 
      Mã số thuế     
                                                           
68 Kê khai ngày công chứng, chứng thực (áp dụng đối với hợp đồng được công chứng, chứng thực); ngày có hiệu lực theo thỏa thuận trong 

hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng không được công chứng, chứng thực); ngày ký hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng không được công 

chứng, chứng thực và các bên không có thỏa thuận về ngày có hiệu lực trong hợp đồng). 

69 Trường hợp gồm nhiều người thì kê khai từng người theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. Kê khai thông tin về tên 

hoặc họ, tên, thông tin về giấy tờ xác định tư cách pháp lý phù hợp với thông tin thể hiện tại Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền 

tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất. 

70 (Xem chú thích 10). 



80                               CÔNG BÁO/Số 01 + 02/Ngày 31-01-2023 

 

Số:……………………………………………………….……………………………….………

………...…… 
Cơ quan cấp: …………………………………………….….., ngày ….. tháng ….. năm 

..… 
4.4. Số điện thoại (nếu có):….………… Fax (nếu có): …………. Thư điện tử (nếu 

có):.…...…....... 
5. Thông tin về biện pháp thế chấp đã được đăng ký tại Trung tâm đăng ký 

giao dịch, tài sản71 
5.1. Thế chấp quyền mua tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở 
(i) Hợp đồng mua bán nhà ở/Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở: 

………………… 
Số (nếu có): ……………….………………..…..; thời điểm có hiệu lực72: ngày ..… 

tháng ..… năm ….. 
(ii) Các bên tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà ở/chuyển nhượng hợp đồng 

mua bán nhà ở: 
………………………………………………………….……………………………

……………… 
…....................................................................................................................................
.................... 
………………………………………………………….……………………………

……………… 
(iii) Thông tin về nhà ở theo hợp đồng mua bán mà bên thế chấp xác lập quyền mua73: 
………………………………………..…….………………………..……..…..……

……………… 
5.2. Thế chấp quyền mua tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản khác 

gắn liền với đất 
(i) Hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất/Văn bản chuyển nhượng hợp 

đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất: 
Số (nếu có): ……………….………………..…..; thời điểm có hiệu lực74: ngày ..… 

tháng ..… năm ….. 
                                                           
71 Trường hợp trong cùng một mục thông tin về biện pháp thế chấp đã được đăng ký có nhiều biện pháp thế chấp thì thông tin về từng biện 

pháp thế chấp kê khai theo thông tin thể hiện trên Phiếu yêu cầu đăng ký này. Thông tin kê khai phù hợp với thông tin thể hiện tại Văn bản 

chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.  

72 Kê khai ngày công chứng, chứng thực (áp dụng đối với hợp đồng, văn bản được công chứng, chứng thực); ngày có hiệu lực theo thỏa 

thuận trong hợp đồng, văn bản chuyển nhượng hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng, văn bản không được công chứng, chứng thực); ngày 

ký hợp đồng, văn bản chuyển nhượng hợp đồng (áp dụng đối với hợp đồng, văn bản không được công chứng, chứng thực và các bên không 

có thỏa thuận về ngày có hiệu lực trong hợp đồng, văn bản). 

73 Chỉ kê khai thông tin về nhà ở trong hợp đồng mua bán mà bên thế chấp xác lập quyền mua phù hợp với yêu cầu chuyển tiếp mà người 

yêu cầu đăng ký lựa chọn tại Mục 7 và phù hợp với nhà ở được chuyển tiếp đăng ký thế chấp. 

74 (Xem chú thích 13). 
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(ii) Các bên tham gia giao kết hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với 

đất/chuyển nhượng hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất: 
…………………………………………………………………….…………………

……………… 
…....................................................................................................................................
...................... 
……………………………………………………………….………………………

………………. 
(iii) Thông tin về tài sản khác gắn liền với đất theo hợp đồng mua bán mà bên thế 

chấp xác lập quyền mua75: 
………………………………………………………….……………………………

…………… 
6. Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, từ 

hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất76: 
……………………………….………….…………………………………………

…………….... 
Số (nếu có): …………………………………; thời điểm có hiệu lực77: ngày ..... 
tháng ..… năm ..…  
Đã đăng ký thế chấp tại thời điểm ..… giờ ..… phút; ngày ….. tháng ….. năm ….. 
7. Yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký đất đai đối 

với78: 
      Nhà ở hình thành trong tương lai. 
      Nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 
      Tài sản khác gắn liền với đất hình thành trong tương lai. 
      Tài sản khác gắn liền với đất đã hình thành mà pháp luật không quy định phải 

đăng ký quyền sở hữu và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu. 
      Tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận. 
8. Giấy tờ kèm theo79: 
………………………………..……………….…………………………….. 
9. Cách thức nhận kết quả đăng ký        Nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký 
                                                           
75 Chỉ kê khai thông tin về tài sản gắn liền với đất trong hợp đồng mua bán mà bên thế chấp xác lập quyền mua phù hợp với yêu cầu chuyển 

tiếp mà người yêu cầu đăng ký lựa chọn tại Mục 7 và phù hợp với tài sản khác gắn liền với đất được chuyển tiếp đăng ký thế chấp. 

76 Kê khai thông tin phù hợp với thông tin thể hiện tại Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 

nhà ở, từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất. 

77 (Xem chú thích 9). 

78 Có thể lựa chọn một, một số hoặc tất cả các trường hợp phù hợp với phạm vi tài sản có yêu cầu chuyển tiếp đăng ký. 

79 Kê khai đầy đủ giấy tờ phải có trong hồ sơ đăng ký theo quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 
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      Nhận qua dịch vụ bưu chính (ghi rõ tên 
và địa chỉ người nhận): 
      Cách thức điện tử (nếu pháp luật quy 

định):….. 
      Cách thức khác (nếu được cơ quan đăng 

ký đồng ý): ..……… …………………… 
 

Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về trung thực trong kê 

khai và về tính chính xác của thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu này. 
  
 

BÊN THẾ CHẤP  
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu 

có),  
đóng dấu (nếu có) 

  

BÊN NHẬN THẾ CHẤP  
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu 

có),  
đóng dấu (nếu có) 

 
QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP  

QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN) 

Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh (nếu có), đóng dấu (nếu 

có) 
 

PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ  
Cơ quan đăng ký có thẩm quyền: .………………...…… ….………………………  
Chứng nhận chuyển tiếp đăng ký thế chấp 
……………………….……………………….………...................................................... 
theo nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu này tại thời điểm: ..... giờ ….. phút, ngày ..... 
tháng ….. năm ..… 
  ..…, ngày ….. tháng ..… năm ..… 

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghỉ rõ họ và tên, chức danh, đóng 

dấu) 
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HƯỚNG DẪN CHUNG 

1. Nội dung kê khai phải trung thực, đầy đủ, chính xác.  

2. Đối với phần kê khai có lựa chọn thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng 

được lựa chọn. 

3. Gạch chéo đối với mục không có thông tin kê khai trên Phiếu yêu cầu. 

4. Thông tin được kê khai, nội dung liên quan trong Phiếu yêu cầu có thể được 

thể hiện trên nhiều trang. Trường hợp này, các trang phải được đánh số thứ tự và 

người yêu cầu đăng ký phải ký nháy vào từng trang. 

5.  Đối với nội dung tại điểm 5.1 (iii) thể hiện trên Phiếu yêu cầu, kê khai: 

- Nhà ở riêng lẻ: Loại nhà (nhà biệt thự/nhà liền kề/nhà ở riêng lẻ khác), địa chỉ 

nhà; 

- Tòa nhà chung cư: Tên của tòa nhà, tổng số căn hộ, địa chỉ tòa nhà; 

- Căn hộ chung cư: Số của căn hộ, tầng số của căn hộ, địa chỉ tòa nhà chung cư 

có căn hộ; 

Đối với nội dung tại điểm 5.2 (iii), thể hiện trên Phiếu yêu cầu, kê khai:  

- Công trình xây dựng không phải là nhà ở: Loại công trình, tên hạng mục công 

trình, địa chỉ công trình; 

- Rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm: Loại cây rừng, loại cây lâu năm, địa 

chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm; 

- Công trình xây dựng là khách sạn, căn hộ - khách sạn, văn phòng lưu trú, biệt 

thự du lịch nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, nhà nghỉ du lịch và công trình khác 

(công trình phục vụ mục đích lưu trú, du lịch) trên đất thương mại, dịch vụ: Kê khai 

trong trường hợp pháp luật về đất đai, pháp luật khác liên quan có quy định và tại mục 

tương ứng trong kê khai nhà ở, tòa nhà chung cư, căn hộ chung cư, công trình xây 

dựng khác. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 
––––––––– 

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

Số:    89    /QĐ-UBND 
 

Hòa Bình, ngày   17   tháng 01 năm 2023 

                    
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình 
––––––––––––  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 

thủ tục hành chính; 
Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09 tháng 01 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số 24/TTr-SNN ngày 11/01/2023. 
                                          QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung (02 thủ tục cấp tỉnh) lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. 
 (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết 

định này được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính tại 

địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”; Cổng Dịch vụ công của tỉnh (địa chỉ: 

dichvucong.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND 
tỉnh (địa chỉ: http://vpubnd.hoabinh.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở 

Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ: http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn). 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/
http://sonongnghiep.hoabinh.gov.vn/
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Điều 2. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định. 
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình 

nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cấp tỉnh 

trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Thời gian chậm nhất ngày 

31/01/2023. 
+ Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố 

tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của 

Sở, ngành liên quan và niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan đồng bộ hóa dữ liệu TTHC tại Quyết định này từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
TTHC lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

 Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số  89  /QĐ-UBND ngày  17   tháng  01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––   
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
 (Sửa đổi, bổ sung: 02 TTHC cấp tỉnh, lĩnh vực Bảo vệ thực vật, công bố tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

01 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 
 

STT Tên thủ tục hành chính/Mã 

TTHC 

Thời gian giải 

quyết 
(Cắt giảm 30% 

TGGQ) 

Địa điểm thực 

hiện 

Thực hiện tiếp 

nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích 
Phí, lệ 

phí 
Văn bản QPPL quy định 

việc sửa đổi, bổ sung 

TTHC 
Tiếp 
nhận 

Trả kết 
quả 

 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật      

1 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân 

bón  
1.007931.000.00.00.H28 

09 ngày làm việc 
Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh 
x x 

500.000 
đồng/01 
cơ sở/lần 

- Nghị định số 130/2022/NĐ- 
CP ngày 31 tháng 12 năm 

2022 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 84/2019/NĐ-CP ngày 
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2 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện buôn bán phân 

bón  
1.007932.000.00.00.H28 

- 09 ngày làm việc 

đối với trường hợp 
cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều 
kiện buôn bán phân 

bón thay đổi về địa 

điểm buôn bán 

phân bón. 
- 03 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

cấp lại Giấy chứng 

nhận bị mất, hư 
hỏng; thay đổi nội 

dung thông tin tổ 

chức, cá nhân ghi 

trên Giấy chứng 

nhận. 

Trung tâm Phục 

vụ Hành chính 

công tỉnh 
x x 

200.000 
đồng/01 

cơ sở/lần 

14 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về quản 

lý phân bón; 
- Nghị định số 94/2019/NĐ-
CP ngày 13 tháng 12 năm 

2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Trồng trọt về giống cây trồng 

và canh tác; 
- Quyết định số 174/QĐ-
BNN-BVTV ngày 09 tháng 
01 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc công bố thủ 

tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực 

vật và trồng trọt thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 
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Phần II. 
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

––––––––––––––  
  

* LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 
1.1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 
- Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: 
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành 

phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét 
tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả 
lại hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 3: Thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân 

bón: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra 
điều kiện buôn bán phân bón tại tổ chức, cá nhân và lập biên bản kiểm tra theo 
Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón không đáp ứng điều kiện, 

phải thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến Cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra nội dung đã khắc phục. 
Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong thời hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện buôn bán phân bón phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 
môi trường mạng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP. 
- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán 

phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt (trường hợp 
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có thông tin về chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân 40 
bón được thể hiện tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
phân bón thì không phải nộp thành phần hồ sơ này). 

Quy định về các loại thành phần hồ sơ: 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần 

hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc 
nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải 
được scan, chụp từ bản chính. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
1.4. Thời hạn giải quyết: (Cắt giảm 30% TGGQ) 
- 09 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc 

phục nếu có của tổ chức, cá nhân).  
1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón. 
1.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 
1.7. Kết quả thực hiện TTHC:  
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 11 tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. 
1.8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón: 500.000 đồng/01 cơ sở/lần. 
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón (Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

130/2022/NĐ-CP). 
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm: 
- Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng; 
- Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định; 
- Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, 

nông học, hóa học, sinh học. 
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1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018. 
- Điều 4, Điều 13, Điều 15, Điều 17, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-

CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón. 
- Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài Chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

- Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
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PHỤ LỤC II 
(Kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ) 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……….. ..., ngày… tháng ... năm ... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN 

PHÂN BÓN 
Kính gửi:.............................................1 

1. Tên cơ sở:………………………………… 
Địa chỉ:…………………………………………………….…….……..…........................ 
Tên chủ cơ sở/người đại diện theo pháp luật:……………………………......................... 
Điện thoại:.......................Fax: ......................E-mail:……………………......................... 
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Số………… Ngày cấp:……. Nơi cấp:…… 
2. Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón (nếu có):………………………….......................... 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: Số…………. Ngày……………...Nơi 

cấp…… 
4. Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón của người trực 

tiếpbuôn bán phân bón: Số…………Ngày……….Nơi cấp:………2 
Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 
□ Cấp                                                                       □ Cấp lại (lần thứ:....) 
Lý do cấp 

lại……………………………………………………………............................. 
Hồ sơ gửi 

kèm: …………………………………………………………........................... 
Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón và các quy định 

pháp luật khác có liên quan./. 
 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số) 

___________________ 
1 Tên cơ quan có thẩm quyền. 
2 Không phải kê khai nội dung này đối với trường hợp trong thành phần hồ sơ đã có bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt. 
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Mẫu số 11 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

…………80 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……….. ..., ngày… tháng ... năm ... 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

  
Số:…………/GCN-BBP 

 
Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................  
Địa chỉ: .........................................................................................................  
Điện thoại: ....................................... Fax. ........................................................  
Mã số doanh nghiệp (nếu có): ......................................................................  
Người đại diện của tổ chức, cá nhân: ...........................................................  
Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:..... ngày cấp: .........Nơi cấp:..... 
 
Được chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 
 
 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Tên cơ quan có thẩm quyền 
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2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 
1.1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức, cá gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh, số 485 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, 

tỉnh Hòa Bình.  
- Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: 
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành 

phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 
Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: 

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét 

tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại 

hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung, hoàn thiện. 
- Bước 3: Thẩm định và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón. 
* Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi 

về địa điểm buôn bán phân bón: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt 

yêu cầu thực hiện kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón tại tổ chức, cá nhân và 

lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 84/2019/NĐ-CP.  
Trường hợp tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón không đáp ứng điều kiện, 

phải thực hiện khắc phục, sau khi khắc phục có văn bản thông báo đến Cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra nội dung đã khắc phục.  
Trường hợp kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong thời hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 11 tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông 

tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp lại Giấy chứng 

nhận. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua 

môi trường mạng đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng: 
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+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 130/2022/NĐ-CP; 

+ Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp (trường hợp Giấy chứng nhận 
bị hư hỏng). 

- Trường hợp thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy 
chứng nhận: 

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 130/2022/NĐ-CP; 

+ Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. 
- Trường hợp thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón: 
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 130/2022/NĐ-CP; 
+ Bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán 

phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt (trường hợp 
có thông tin về chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân 
bón được thể hiện tại Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 
phân bón thì không phải nộp thành phần hồ sơ này). 

+ Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. 
Quy định về các loại thành phần hồ sơ: 
- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần 

hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc 
nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải 
được scan, chụp từ bản chính. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
2.4. Thời hạn giải quyết: (Cắt giảm 30% TGGQ) 
- 09 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn bán phân bón (kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, không tính thời gian khắc phục nếu có của tổ chức, cá nhân). 

- 03 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư 
hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận (kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). 

2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón. 
2.6. Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật; 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật. 
2.7. Kết quả thực hiện TTHC: 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 11 tại Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. 
2.8. Phí, lệ phí: Phí thẩm định cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón: 200.000 đồng/01 cơ sở/lần. 
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 

(Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP) 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón bao gồm: 
- Có địa điểm giao dịch hợp pháp, rõ ràng; 
- Có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ truy xuất nguồn gốc phân bón theo quy định; 
- Người trực tiếp buôn bán phân bón phải được tập huấn, bồi dưỡng 

chuyên môn về phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, trừ trường hợp đã có trình độ từ trung cấp trở lên thuộc một trong các 

chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, 

nông học, hóa học, sinh học. 
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Điều 42 Luật Trồng trọt năm 2018. 
- Điều 4, Điều 13, Điều 15, Điều 17, Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-

CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón. 
- Điều 1 Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
- Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài Chính 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 

- Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTV ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung. 
 
 
 

PHỤ LỤC II 
(Kèm theo Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ) 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……….. ..., ngày… tháng ... năm ... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 
Kính gửi:.............................................1 

1. Tên cơ sở:……………………………………………………….......... 
Địa chỉ:…………………………………………………….…….……..…........................ 
Tên chủ cơ sở/người đại diện theo pháp luật:……………………………......................... 
Điện thoại:.......................Fax: ......................E-mail:……………………......................... 
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Số………… Ngày cấp:……. Nơi cấp:…… 
2. Địa điểm nơi chứa (kho) phân bón (nếu có):………………………….......................... 
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận tổ chức Khoa học và Công nghệ: Số…………. Ngày……………...Nơi 

cấp………… 
4. Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón của người trực 

tiếpbuôn bán phân bón: Số…………Ngày……….Nơi cấp:………2 
Đề nghị quý cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 
□ Cấp                                                                       □ Cấp lại (lần thứ:....) 
Lý do cấp lại………………………………………………………..... 
Hồ sơ gửi kèm: …………………………………………………………... 
Chúng tôi xin tuân thủ các quy định của pháp luật về lĩnh vực phân bón và các quy định 

pháp luật khác có liên quan./. 
 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số) 

___________________ 
1 Tên cơ quan có thẩm quyền. 
2 Không phải kê khai nội dung này đối với trường hợp trong thành phần hồ sơ đã có bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên 

của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt. 
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Mẫu số 11 
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

…………81 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: ……….. ..., ngày… tháng ... năm ... 

 
 

GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN PHÂN BÓN 

  
Số:…………/GCN-BBP 

 
Tên tổ chức, cá nhân: ...................................................................................  
Địa chỉ: .........................................................................................................  
Điện thoại: ....................................... Fax. ........................................................  
Mã số doanh nghiệp (nếu có): ......................................................................  
Người đại diện của tổ chức, cá nhân: ...........................................................  
Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân:..... ngày cấp: .........Nơi cấp:..... 
 
Được chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón. 
 
 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

                                                           
81 Tên cơ quan có thẩm quyền 
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