
Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  CỦA  SỞ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày     tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Mã số TTHC: 1.011441.000.00.00.H42 

Trường hợp 1: Tiếp nhận hồ sơ tại 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 không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

1 giờ 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1. 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:  

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

-  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; 
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-  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);  

- 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);  

- 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). 

2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 



4 

 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 

số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời là 

người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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 
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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). 

4. 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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ sơ 

đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng đất, 

hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 
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5. 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): 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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 
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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). 

 - 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).  

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ 

thẩm định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 
4 giờ 

Mẫu 

02,03, 
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Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các huyện, 

thành phố  

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ 

thẩm định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc trên phần mềm. 
 

Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ  

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 

1 

Văn phòng 

Đăng ký 

đất đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). 

In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- 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). 

2 giờ 

Mẫu 

01,02,03,

04,05,06 
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- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1. 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:  

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

-  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; 

-  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);  

- 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);  
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- 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). 

2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 

số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 
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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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời là 

người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 

4. 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 
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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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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): 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 
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- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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). 
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 - 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).  

- 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). 

Bước 

2 

Văn phòng 

Đăng ký 

đất đai 

tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký 

đất đai các 

huyện, 

thành phố  

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

14 giờ 

Mẫu 

02,03, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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Bước 

3 

Văn phòng 

Đăng ký 

đất đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 

1 

Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,0

4,05, 06 
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 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1. 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:  

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

-  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; 

-  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);  

- 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 



19 

 

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);  

- 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). 

2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 



20 

 

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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời 

là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 
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4. 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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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 
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và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu (Điều 31 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP): 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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 
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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). 

 - 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).  

- 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). 

Bước 

2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh 

hoặc Chi 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02,03, 

04,05 
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nhánh Văn 

phòng Đăng 

ký đất đai 

các huyện, 

thành phố 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ Mẫu 04, 05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 
1 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 

3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04,05, 

06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị 

thực hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với hồ 

sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu tiếp nhận 

và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1. 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:  

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

-  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; 

-  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);  

- 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 
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nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);  

- 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). 

2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 
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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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời 

là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 

4. 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 
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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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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): 
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- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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 
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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). 

 - 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).  

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh 

hoặc Chi 

nhánh Văn 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xem xét, xử lý hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 

Mẫu 

02,03, 

04,05 



32 

 

phòng Đăng 

ký đất đai 

các huyện, 

thành phố 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC 

của tỉnh. 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 3: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (sau đây 

gọi là Bộ phận Một cửa cấp huyện) 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

Không 

tính 

thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1.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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP;  

- 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;   

- 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);  

- 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 
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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);  

- 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). 

         2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 
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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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời 

là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 
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4. 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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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 
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và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu (Điều 31 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP): 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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 
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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). 

 - 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).  

- 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). 

Bước 2 Văn phòng Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 
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Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 

Mẫu 

02,03, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa cấp 

huyện 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với hồ 

sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu tiếp nhận 

và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1. 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:  

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

-  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; 

-  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);  

- 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 
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nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);  

- 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). 

2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 
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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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời 

là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 

4. 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 
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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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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): 
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- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

 - 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 



47 

 

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). 

- 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).  

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 

Mẫu 

02,03, 

04,05 
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Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa cấp 

huyện 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 4: Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kế

t quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,

03,04,

05, 06 
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 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1.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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP;  

- 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;   

- 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);  

- 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 
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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);  

- 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). 

         2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 
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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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời 

là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 
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4. 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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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 
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và cũng chưa được đăng ký quyền sở hữu theo yêu cầu (Điều 31 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP): 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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 
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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). 

 - 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).  

- 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 

Mẫu 

04,05 
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đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 

Mẫu 

04,05, 

06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với hồ 

sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, 

thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu tiếp nhận 

và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

1. 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): 

 - Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 01a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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- 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). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc), trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều 35 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. 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): 

2.1.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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP;  

- 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;   

- 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);  

- 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 
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nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư (01 bản 

chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);  

- 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). 

         2.2. 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: 

- 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc). 

3. 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-CP): 

3.1. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư đồng thời là người sử 

dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP;  

- 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 
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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). 

3.2. Trường hợp bên bảo đảm là chủ đầu tư mà không đồng thời 

là người sử dụng đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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;  

- 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). 

3.3. 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: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- 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). 

4. 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 



61 

 

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): 

4.1. Trường hợp bên bảo đảm đồng thời là người sử dụng đất, hồ 

sơ đăng ký bao gồm: 

- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận đối với quyền sử dụng đất (bản gốc); 

- 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. 

4.2. Trường hợp bên bảo đảm không đồng thời là người sử dụng 

đất, hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- 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; 

- 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). 

5. 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): 
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- Giấy tờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- 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). 

- 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

 - 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). 

 - 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 
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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). 

 - 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).  

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 
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Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

Mã số TTHC: 1.011442.000.00.00.H42 

Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại 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 không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản sao 

có chứng thực):  

1 giờ 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường hợp 

đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

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

Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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 
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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). 

- 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).  

- 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). 

- 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 
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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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố  

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

4 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên phần 

mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ  

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh (đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, 

cá nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản 

sao có chứng thực):  

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường hợp 

đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

2 giờ 

Mẫu 

01,02,03

,04,05,0

6 
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+ 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;  

+ 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;  

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

có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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 
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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). 

- 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).  

- 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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- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố  

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

14 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,0

4,05, 06 
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- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản 

sao có chứng thực):  

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường hợp 

đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

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

có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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 



76 

 

8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 

- 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). 

- 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).  

- 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 
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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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ Mẫu 04, 05 
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Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

1 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04,05, 

06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản 

sao có chứng thực):  

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường 

hợp đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

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

có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 
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- 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). 

- 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).  

- 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 
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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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh. 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 3: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (sau đây 

gọi là Bộ phận Một cửa cấp huyện) 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản 

sao có chứng thực): 

+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường hợp 

đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

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

có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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 
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8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 

- 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). 

- 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).  

- 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 
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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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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huyện, thành 

phố Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các 

đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 

bản sao có chứng thực):  

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường 

hợp đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

+ Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo 

đảm có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 
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- 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). 

- 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).  

- 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 
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những người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 99/2022/NĐ-

CP). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ 

trên phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 4: Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản 

sao có chứng thực): 

 + Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường 

hợp đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

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

có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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 
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8 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, khoản 4 Điều 24 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 

- 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). 

- 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).  

- 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 
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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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 
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đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 02a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Một trong các loại giấy tờ sau đây (01 bản chính hoặc 01 bản 

sao có chứng thực):  

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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+ Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm trong trường 

hợp đăng ký thay đổi theo thỏa thuận trong văn bản này;  

+ 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;  

+ 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;  

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

có Giấy chứng nhận;  

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 
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- 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). 

- 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).  

- 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 
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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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến UBND cấp xã 
2 giờ 

Mẫu 04, 

05 



103 

 

phố 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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3. Tên thủ tục hành chính: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

Mã số TTHC: 1.011443.000.00.00.H42 

Trường hợp 1: Tiếp nhận hồ sơ tại 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 không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

(đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá 

nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

1 giờ 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo đảm có 

Giấy chứng nhận. 

- 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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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; 
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+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

- 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: 
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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).  

- 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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

ĐKĐĐ tỉnh 
Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 1 giờ 

Mẫu 

04,05 
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hoặc Chi 

nhánh Văn 

phòng Đăng 

ký đất đai 

các huyện, 

thành phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

4 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ  

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh (đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, 

cá nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

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

có Giấy chứng nhận. 

- 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 

2 giờ 

Mẫu 

01,02,03,

04,05,06 
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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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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; 

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
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- 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). 

- 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). 

- 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 
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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).  

- 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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

14 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 
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Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố  

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 
Thời gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ 

trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

(đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá 

nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo 

đảm có Giấy chứng nhận. 

- 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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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 
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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; 

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 
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- 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).  

- 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). 

- 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). 

- 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 
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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). 

 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm 

PVHCC của tỉnh. 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ 

trên phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

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

có Giấy chứng nhận. 

- 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) 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 

 



120 

 

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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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; 

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 
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- 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). 

- 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). 

- 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 
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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).  

- 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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 
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Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh. 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 3: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (sau đây 

gọi là Bộ phận Một cửa cấp huyện) 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 
Thời gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng 

dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ 

sơ vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

(đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá 

nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các 

đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

Không tính 

thời gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định 

số 99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo 

đảm có Giấy chứng nhận. 

- 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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  
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+ 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; 

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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 
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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). 

- 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).  

- 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). 

- 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). 
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- 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). 

 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một 

cửa cấp huyện 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ 

trên phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn 

vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

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

có Giấy chứng nhận. 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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- 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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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; 
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+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

- 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 
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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).  

- 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). 

- 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). 

- 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). 
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Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 4: Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp tài sản bảo đảm 

có Giấy chứng nhận. 

- 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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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 
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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; 

+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

- 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 
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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).  

- 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). 

- 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). 

- 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). 
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Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 03a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

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

có Giấy chứng nhận. 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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- 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): 

+ 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; 

+ 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; 

+ 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;  

+ 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; 
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+ 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. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

- 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 
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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).  

- 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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 

Mẫu 

04,05 
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đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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4. Tên thủ tục hành chính: 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  

Mã số TTHC: 1.011444.000.00.00.H42 

Trường hợp 1: Tiếp nhận hồ sơ tại 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 không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

(đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá 

1 giờ 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

- 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). 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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 
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bản sao kèm bản chính để đối chiếu) (khoản 8 Điều 8 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP). 

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố  

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

4 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ  

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào 

phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh 

(đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng 

ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá 

nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

- 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). 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

2 giờ 

Mẫu 

01,02,03

,04,05,0

6 
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- 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). 

- 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). 

- 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 2 giờ 

Mẫu 

04,05 
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đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố  

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định.. 

14 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,0

4,05, 06 
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- 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). 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

         - 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 
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người còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 

 

 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ Mẫu 04, 05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

1 giờ Mẫu 04, 05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04,05, 

06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng đăng 

ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

- 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). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

        - 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 

Mẫu 

04,05 



155 

 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh. 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 3: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (sau đây 

gọi là Bộ phận Một cửa cấp huyện) 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

- 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). 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 
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         - 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

- 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). 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

       - Trường hợp bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm gồm nhiều 
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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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 4: Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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- 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). 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

        - 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 
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còn lại (khoản 4 Điều 12 Nghị định số 99/2022/NĐ-CP). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân cấp 

xã 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 04a tại Phụ lục của Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính). 

- Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm (01 bản chính). 

- 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). 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

- 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). 

- 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). 

        - 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo 

 

Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 
2 giờ Mẫu 04,05 
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đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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5. Tên thủ tục hành chính: 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 

Mã số TTHC: 1.011445.000.00.00.H42 

Trường hợp 1: Tiếp nhận hồ sơ tại 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 không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh (đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, 

cá nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

1 giờ 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- 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); 

- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang đăng 

ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

      - 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). 

        - 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 
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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). 

         - 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).  

         - 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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Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố  

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

4 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ  

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai  

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh (đối với hồ sơ của tổ chức) hoặc Lãnh đạo Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ 

gia đình, cá nhân). In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân. 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- 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); 

- Hợp đồng thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (01 bản chính 

2 giờ 

Mẫu 

01,02,03,

04,05,06 
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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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang 

đăng ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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, 
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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). 

       - 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).  

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

Lãnh đạo Phân công cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

14 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ Mẫu 04,05 
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đai các 

huyện, thành 

phố  

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 04, 

05, 06 
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Trường hợp 2: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- 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); 

- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang 

đăng ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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 
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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). 

       - 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).  

        - 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 

Mẫu 

04,05 
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đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 
Thời gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Trung tâm 

PVHCC 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, 

hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Trung tâm PVHCC về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- Hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03

,04,05, 

06 
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nhà ở (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực); 

- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang 

đăng ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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 
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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). 

       - 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).  

       - 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 
16 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Trung tâm PVHCC 

của tỉnh. 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Trung tâm 

PVHCC của 

tỉnh. 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 3: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (sau đây 

gọi là Bộ phận Một cửa cấp huyện) 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- 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); 

- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang đăng 

ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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 
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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). 

       - 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).  

       - 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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Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 
Mẫu 

04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Bộ phận Một cửa cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn 

tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Bộ phận Một cửa cấp huyện về Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn 

vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,03,

04,05, 06 
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- 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); 

- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang 

đăng ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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 
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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). 

       - 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).  

        - 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ Mẫu 04,05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 
4 giờ 

Mẫu 02, 

04,05 
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Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 

Bộ phận Một 

cửa cấp 

huyện 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp 4: Tiếp nhận hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Trường hợp không phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 01 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ 

(Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo) 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

8 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối 

với hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In 

phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

các huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- 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); 

- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang 

đăng ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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 
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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). 

       - 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).  

- 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). 

Bước 2 
Văn phòng 

Đăng ký đất 
Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 1 giờ 

Mẫu 

04,05 
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đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

5 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

1 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ. 

 

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Người thực 

hiện (ghi rõ 

họ tên) 

Kết quả thực hiện 

Thời 

gian 

24 giờ 

Biểu 

mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

1. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến). 

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ 

vào phần mềm và chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (đối với 

hồ sơ của tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân). In phiếu 

tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

4. In phiếu bàn giao hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã về Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thành phố (ký số gửi Bưu điện chuyển về các đơn vị). 

* Hồ sơ gồm: (01 bộ) 

- Phiếu yêu cầu theo Mẫu số 05a tại Phụ lục Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP (01 bản chính); 

- Văn bản chứng nhận đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ 

hợp đồng mua bán nhà ở (01 bản chính);  

- 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); 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

01,02,0

3,04,05, 

06 
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- 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. 

 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; 

- Giấy chứng nhận (bản gốc) trong trường hợp chuyển tiếp sang đăng 

ký thế chấp nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận. 

Chú ý: Tùy từng trường hợp thì nộp thêm: 

        - 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). 

         - 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 
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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). 

       - 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).  

- 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). 

Bước 2 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai tỉnh hoặc 

Chi nhánh 

Lãnh đạo Phân công hồ sơ cho cán bộ thẩm định 2 giờ 

 

Mẫu 

04,05 
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Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai các 

huyện, thành 

phố 

Cán bộ thẩm 

định 

- Xác định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đã nhận. 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ 

- Trình Lãnh đạo xem xét, quyết định. 

16 giờ 
Mẫu 02, 

04,05 

Lãnh đạo  Xem xét, quyết định 4 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Cán bộ thẩm 

định 

- Qua bộ phận Văn thư đóng dấu. 

- Gửi kết quả và Thông báo thu phí (nếu có) đến Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

2 giờ 
Mẫu 04, 

05 

Bước 3 
Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

Cán bộ tiếp 

nhận  

- Thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp phí (nếu có) 

- Trả kết quả cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và kết thúc hồ sơ trên 

phần mềm. 

 
Mẫu 

04,05, 06 
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