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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HIỆP LỰC

Số:       /TB-UBND

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

Hiệp Lực, ngày        tháng       năm  

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực đăng ký

biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
Thực hiện Quyết định số 3737/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ của lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tư pháp. Sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, 
Ủy ban nhân dân xã Hiệp Lực đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục 
thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm. Tổng số thủ tục 
hành chính là 05 thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

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

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

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

báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
5. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà 

ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất.
II. Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng 
thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất).

2. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.
3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã

hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.
4. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với 

đất có bảo lưu quyền sở hữu.
5. Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất đã đăng ký.
6. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký.
7. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất.
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8. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.
9. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách công tác Tư pháp chủ trì phối 

hợp với công chức liên quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.
Trên đây là Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh 

vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 
UBND thị trấn đề nghị Bộ phận Một cửa thị trấn, bộ phận chuyên môn nghiêm túc triển 
khai thực hiện niêm yết và thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng 
quy định./.
Nơi nhận:

- UBND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Lương Hường
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