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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn coi trọng vấn đề xây dựng 

bộ máy hành chính nhà nƣớc theo hƣớng xây dựng một nền hành chính thống nhất, 

thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời kiên trì thực 

hiện chủ trƣơng tinh giản biên chế Theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 

của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trƣờng kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia “cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và trình độ đào 

tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ”. 

          ên cạnh đó, Đảng và Nhà nƣớc ta cũng luôn coi việc không ngừng nâng cao 

chất lƣợng cung cấp dịch vụ công là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nƣớc. Chính vì vậy, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp – chủ thể cung cấp dịch vụ công luôn đƣợc quan tâm, chú trọng thực hiện. 

Tại Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Hoàn 

thiện hệ thống chính sách và cơ chế cung ứng dịch vụ công cộng thích ứng với thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước không ngừng nâng 

cao mức bảo đảm các dịch vụ công cộng thiết yếu cho nhân dân”. Thể chế hóa 

đƣờng lối nêu trên của Đảng ta, tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 

2011 – 2020 đề ra mục tiêu trọng tâm là: “... nâng cao chất lƣợng dịch vụ hành 

chính và chất lƣợng dịch vụ công”. Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của 

Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trƣờng kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã giao nhiệm vụ: “Các Bộ, cơ quan theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tập hợp, rà soát và đánh giá tình hình thực hiện các 

dịch vụ công, có giải pháp đổi mới tổ chức cung ứng các dịch vụ công theo hướng 

đa dạng hóa, xóa bỏ tình trạng độc quyền của một hoặc một số đơn vị trực thuộc 

hoặc nhà cung ứng được chỉ định trước; bảo đảm tiếp cận công bằng và bình đẳng 

đối với cơ hội kinh doanh các loại dịch vụ này và quyền tự do lựa chọn nhà cung 
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cấp dịch vụ theo cơ chế thị trường”. Tiếp đó tại Văn kiện Đại hội XII của Đảng về 

 áo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-

2015 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với 

nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu “Thực hiện cơ chế thị trường và đẩy mạnh xã hội 

hóa đối với cung cấp các dịch vụ công. Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, giao 

quyền tự chủ phù hợp, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động theo cơ chế 

doanh nghiệp”. 

           Hiện nay các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc 

gia giao dịch bảo đảm –  ộ Tƣ pháp là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ 

hành chính công trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu 

bay, tàu biển). Trong bối cảnh nƣớc ta hiện nay với việc mở rộng quan hệ thị 

trƣờng, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các giao dịch dân sự, kinh tế, 

dịch vụ… ngày càng phát triển thì nhu cầu đƣợc bảo đảm ngày càng trở nên cấp 

thiết. Với vai trò bảo vệ nhà đầu tƣ thuộc nhiều loại hình khác nhau, tăng cƣờng khả 

năng tiếp cận nguồn vốn trong hoạt động tín dụng, thƣơng mại, thiết chế đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ tồn tại nhƣ một yếu tố tự nhiên, không thể thiếu và ngày 

càng trở nên thiết yếu trong nền kinh tế thị trƣờng. Các giao dịch bảo đảm, hợp 

đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lƣu quyền sở hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài 

sản, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ và thông báo 

việc kê biên tài sản thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản kê biên đƣợc đăng ký 

theo phƣơng thức trực tiếp, bƣu điện, fax, thƣ điện tử tại các Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc  ộ Tƣ pháp 

(sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký ). 

Đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ là một trong những cơ chế quan trọng 

để công khai hóa các G  Đ. Qua đó, cá nhân, tổ chức có nguồn thông tin để tra 

cứu, tìm hiểu trƣớc khi xem xét, quyết định giao kết hợp đồng, đầu tƣ, cho vay vốn; 

đồng thời có căn cứ để xác định chính xác thứ tự ƣu tiên trong trƣờng hợp cần xử lý 

tài sản để thanh toán nghĩa vụ. Theo quy định của pháp luật trong giai đoạn hiện 

nay, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản có nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết yêu 
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cầu đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, 

tàu biển), hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, thông báo việc thế 

chấp phƣơng tiện giao thông cơ giới, phƣơng tiện thủy nội địa đến cơ quan đăng ký 

quyền sở hữu, quyền lƣu hành tài  sản. 

Xuất phát từ thực tiễn tác giả chọn đề tài “Tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Đăng ký giao dịch tài sản ở nước ta hiện nay” nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu 

quả của công tác đăng ký cung cấp thông tin G  Đ, hợp đồng bằng động sản động 

sản (trừ tàu bay, tàu biển) đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

          Qua nghiên cứu đến thời điểm này, hầu hết các đề tài, công trình đã công bố 

tiếp cận các nội dung khác nhau về đăng ký giao dịch bằng động sản cũng nhƣ tổ 

chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ hành chính công, 

một số công trình nghiên cứu một cách khái quát hoặc mang tính chất giới thiệu 

pháp luật về giao dịch bảo đảm ở Việt Nam và của các nƣớc trên thế giới, cụ thể là: 

“Đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm của Việt Nam – Thực trạng 

và giải pháp”  áo cáo phúc trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Cục 

Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,  ộ Tƣ pháp Hà Nội 2006; “Pháp luật về đăng 

ký và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm” Luận văn Thạc sỹ Luật học của tác giả 

Hồ Quang Huy Đại học Luật Hà Nội – năm 2007; “Đăng ký và cung cấp thông tin 

giao dịch bảo đảm thực trạng và giải pháp” của tác giả  ƣơng Thanh Minh, Trần 

Quang Minh đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề tháng 7/2008;  

“Một số vấn đề về đăng ký giao dịch bảo đảm trực tuyến qua mạng điện tử” của 

Thạc sỹ Văn Thị Khanh Thƣ đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề 

tháng 3/2010. 

           Cho đến thời điểm này, đã có một số công trình nghiên cứu về tổ chức và 

hoạt động các đơn vị dịch vụ công, cụ thể là “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng 

và hoàn thiện tổ chức và hoạt động công chứng ở Việt Nam” Đề tài khoa học Mã số 

92-98-224 của  ộ Tƣ pháp 1992. “Đơn giản hoá thủ tục hành chính đăng ký giao 

dịch bảo đảm bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính” của Tiến sỹ Vũ Đức 
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Long đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề tháng 3/2010. Tuy 

nhiên, chƣa có đề tài nghiên cứu về “tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản” nơi thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ bằng động 

sản (trừ tàu bay, tàu biển).  ởi vậy, việc lựa chọn đề tài này không trùng lắp với các 

công trình khoa học đã đƣợc công bố. 

          3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1 Mục đích:  

 Những luận chứng cơ sở và thực tiễn qua đó đề xuất đƣợc những giải pháp 

hợp lý hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản ở Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ 

           Nghiên cứu về cơ sở lý luận về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo 

đảm. 

          Phân tích, đánh giá thực trạng và hạn chế về tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ở Việt Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản ở Việt nam hiện 

nay. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian, luận văn tập trung nghiên cứu về tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trực thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao 

dịch bảo đảm ( ộ Tƣ pháp) ở nƣớc ta hiện nay. 

 Về mặt thời gian, luận văn tập trung nghiên cứu, khảo sát về tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản từ năm 2005 đến nay, thời điểm 

thành lập các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo Quyết định số 171/QĐ-

BTP ngày 24/3/2005 của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp phê duyệt Đề án về kiện toàn tổ 
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chức, cán bộ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, thành lập các Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành 

phố Đà Nẵng. 

           5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận văn đƣợc nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận duy vật biện chứng, duy vật 

lịch sử của chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh gắn với các 

quan điểm, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. 

 Để làm sáng tỏ vấn đề, Luận văn nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp nghiên 

cứu nhƣ: phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp thống kê, 

phƣơng pháp tổng hợp. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Về mặt lý luận, Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống đầu tiên về tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ở nƣớc ta hiện nay. 

Thực hiện nghiên cứu đề tài này để đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ở Việt 

Nam. 

7. Cơ cấu của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, mục lục, 

gồm 03 chƣơng 11 tiết 

  - Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch 

bảo đảm. 

       - Chƣơng 2: Thực trạng về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản ở nƣớc ta hiện nay 

 - Chƣơng 3: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả về tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ở nƣớc ta hiện nay. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM, 

 ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 

  1.1.Khái niệm giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm  

1.1.1. Khái niệm giao dịch bảo đảm 

           Theo các quan điểm của Pháp luật các nƣớc trên thế giới tiêu biểu là Hoa Kỳ, 

Newzealand và Canada khái niệm G  Đ (secured transactions) đƣợc hiểu là toàn 

bộ các giao dịch, không giới hạn và phụ thuộc vào hình thức và tên gọi của giao 

dịch, có mục đích tạo lập một quyền lợi đƣợc bảo đảm (secured interest) đối với tài 

sản, bao gồm: hàng hóa, giấy tờ (có giá) hoặc các tài sản vô hình khác. Chính vì 

vậy, bên cạnh các biện pháp bảo đảm truyền thống nhƣ cầm cố, thế chấp, pháp luật 

về G  Đ của các quốc gia này còn đƣợc áp dụng với các giao dịch khác có tính 

chất bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ nhƣ thuê mua tài chính; gửi bán thƣơng 

mại; chuyển giao nợ, cho thuê tài sản dài hạn, bán có bảo lƣu quyền sở hữu; mua trả 

chậm, trả dần; chuyển nhƣợng quyền đòi nợ, quyền cầm giữ, thuê tài sản…Đối 

tƣợng của các giao dịch này là các bất động sản, bao gồm cả tài sản hữu hình và tài 

sản vô hình. Các nƣớc nhƣ Pháp, Đức, Nhật  ản thì không có khái niệm G  Đ 

nhƣ nêu trên, mà G  Đ đƣợc hiểu là các biện pháp cụ thể nhƣ cầm cố, thế chấp, 

bảo lãnh, bảo lƣu quyền sở hữu trong mua trả chậm, trả dần. 

          Các quy định của  L S 2005 đƣợc áp dụng chung cho các quan hệ dân sự và 

là cơ sở pháp lý đƣợc cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh 

vực dân sự, hôn nhân-gia đình, kinh doanh, thƣơng mại và lao động. Pháp luật 

chuyên ngành phải đảm bảo tính thống nhất với các quy định của  L S 2005. 

 Cụ thể hóa quy định của  L S 2005, Chính phủ đã ban hành nghị định 

163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm; đồng thời bãi bỏ Nghị 

định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các 

tổ chức tín dụng và Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/1999/NĐ-CP. Theo khoản 1 Điều 323  L S 

2005 thì “Giao dịch bảo đảm là giao dịch dân sự do các bên thoả thuận hoặc pháp 
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luật quy định về việc thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 318 

của  ộ luật này”. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm: cầm 

cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cƣợc, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.                    

             1.1.2.  Khái niệm đăng ký giao dịch bảo đảm  

     Theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 83/2010/NĐ-CP thì “Đăng ký giao dịch bảo 

đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo 

đảm hoặc nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài 

sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm”. Theo đó, 

đăng ký G  Đ có những đặc điểm nhƣ sau: 

    Thứ nhất, đơn vị dịch vụ công thực hiện việc chứng nhận đăng ký G  Đ  

           Thẩm quyền đăng ký G  Đ đƣợc xác định theo loại tài sản bảo đảm, theo 

địa giới hành chính - lãnh thổ hoặc theo địa vị pháp lý của bên nhận bảo đảm (tổ 

chức hoặc cá nhân). Tùy thuộc điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội, mỗi quốc gia sẽ 

quyết định lựa chọn mô hình cơ quan đăng ký G  Đ phân tán hoặc tập trung, cũng 

nhƣ xác định mức độ tập trung khác nhau. Đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng 

động sản trừ tàu bay tàu biển đƣợc đăng ký tại đơn vị dịch công lập đó là các Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

thuộc  ộ Tƣ pháp. 

 Thứ hai, đăng ký G  Đ làm phát sinh hiệu lực pháp lý đối với ngƣời thứ ba. 

 Để công khai hóa quyền lợi bảo đảm, từ đó làm phát sinh hiệu lực pháp lý đối 

với ngƣời thứ ba, thì hợp đồng bảo đảm phải đƣợc đăng ký. Đăng ký G  Đ là một 

trong số các cách thức làm phát sinh hiệu lực pháp lý của G  Đ đối với ngƣời thứ 

ba, vì theo pháp luật về G  Đ hiện đại, thì có hai cách thức làm phát sinh giá trị 

pháp lý của G  Đ đối với ngƣời thứ ba, đó là: 

(i)  ằng cách trực tiếp chiếm hữu, kiểm soát tài sản bảo đảm; 

(ii)  ằng cách đăng ký tại cơ quan đăng ký G  Đ có thẩm quyền. 

 Thứ ba, đăng ký G  Đ có thể là bắt buộc hoặc tự nguyện, theo trình tự, thủ 

tục do pháp luật quy định. 
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          Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì các trƣờng hợp phải đăng ký 

G  Đ bao gồm: thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng, 

cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển và các trƣờng hợp khác, nếu 

pháp luật có quy định. Đối với các G  Đ bằng tài sản không thuộc các trƣờng hợp 

nêu trên, thì việc đăng ký đƣợc thực hiện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tuy 

nhiên, dù đƣợc đăng ký bắt buộc hay tự nguyện, thì đều có chung hậu quả pháp lý là 

chỉ khi đăng ký thì G  Đ mới có giá trị pháp lý đối với ngƣời thứ ba. Ngoài ra, 

theo quy định của pháp luật Việt Nam thì việc đăng ký hợp đồng bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tàu bay, tàu biển không chỉ làm phát sinh hiệu lực pháp lý của 

G  Đ đối với ngƣời thứ ba, mà còn là điều kiện bắt buộc làm phát sinh hiệu lực 

của G  Đ. Kinh nghiệm pháp luật của các nƣớc trên thế giới cho thấy, pháp luật 

dân sự chỉ quy định một nguyên tắc áp dụng chung cho tất cả các loại giao dịch: 

một là, đăng ký để có giá trị pháp lý đối với ngƣời thứ ba; hai là, đăng ký để hợp 

đồng có hiệu lực. Tại Việt Nam đang tồn tại cả hai loại này. Đây cũng là điểm chƣa 

thống nhất của pháp luật về giá trị pháp lý của đăng ký G  Đ. 

      Thứ tư, việc đăng ký phải đƣợc thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật 

quy định. Theo khuyến cáo của các chuyên gia quốc tế thì một hệ thống đăng ký 

G  Đ hiện đại phải giúp các tổ chức, cá nhân "dễ dàng thiết lập quyền lợi về bảo 

đảm (quyền đối với tài sản bảo đảm) thông qua các cải cách về pháp luật như: rút 

ngắn thời gian thực hiện đăng ký, đa dạng hóa cách thức đăng ký, đơn giản hoá 

thông tin trên Đơn yêu cầu đăng ký... " [39] 

.      Thứ năm, thông tin về G  Đ đƣợc đăng ký phải đƣợc cung cấp cho mọi tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu. 

     Pháp luật về đăng ký G  Đ của các nƣớc khẳng định quyền đƣợc tiếp cận 

thông tin về G  Đ của các tổ chức, cá nhân khi xác lập, thực hiện các giao dịch 

liên quan đến tài sản bảo đảm. Cung cấp thông tin là mục tiêu quan trọng của tất cả 

các hệ thống đăng ký G  Đ trên thế giới. Trong bối cảnh đó, việc công khai, minh 

bạch hóa thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản đặc biệt có ý nghĩa, góp phần 

lành mạnh thị trƣờng tài chính - tiền tệ, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật 
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trong lĩnh vực tín dụng, cũng nhƣ các tác động tiêu cực đối với sự ổn định, phát 

triển của môi trƣờng đầu tƣ.   o vậy, thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo 

đảm đã đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền đều đƣợc lƣu giữ và cung cấp công 

khai cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, 

hoạt động cho vay có bảo đảm ngày một mở rộng hơn về hình thức và mức độ. 

Đồng thời, nhu cầu bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên khi tham gia giao dịch 

đem lại khả năng tiếp cận thông tin một cách rộng rãi và trong chừng mực có thể, sử 

dụng hệ thống điện tử cho phép đăng ký, truy nhập thông tin nhanh chóng   

           Hiện nay, nhiều quốc gia đang hƣớng đến mục tiêu xây dựng hệ thống dữ 

liệu thông tin về G  Đ tập trung, thống nhất, vì đó là một trong những đặc điểm 

quan trọng của hệ thống G  Đ hiện đại. Một bộ máy công bố thông tin có hiệu quả 

cần phải biểu hiện qua một hệ thống đăng ký tập trung hóa phục vụ cho mọi loại tài 

sản bảo đảm, đòi hỏi thông tin đăng ký tối thiểu (có thể chỉ cần nội dung nhận dạng 

bên nợ và chủ nợ và mô tả khái quát hoặc cụ thể tài sản bảo đảm), mà không cần 

kèm theo tài liệu xuất xứ của sự việc, ngăn cấm việc rà soát về khía cạnh nội dung 

của cán bộ đăng ký, đem lại khả năng tiếp cận thông tin một cách rộng rãi và trong 

chừng mực có thể, sử dụng hệ thống điện tử cho phép đăng ký, truy cập thông tin 

nhanh chóng [38]. 

     Ở nƣớc ta hiện nay việc tìm kiếm cung cấp thông tin trực tuyến đƣợc thực 

hiện tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao 

dịch bảo đảm. Tổ chức, cá nhân có thể truy cập tìm kiếm cung cấp thông tin tại Hệ 

thống đăng ký trực tuyến về giao dịch bảo đảm hoặc gửi đơn yêu cầu cung cấp 

thông tin đến các Trung tâm đăng ký để cung cấp thông tin. 

          1.2. Pháp luật hiện hành về đăng ký giao dịch bảo đảm của Việt Nam 

    1.2.1.  Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo 

đảm và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm 

  Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm, theo Điều 46 Nghị 

định 83/2010/NĐ-CP, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nƣớc về đăng ký G  Đ 

gồm: 
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 Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về đăng ký G  Đ. 

 ộ Tƣ pháp chịu trách nhiệm trƣớc Chính phủ thực hiện thống nhất việc quản 

lý nhà nƣớc về đăng ký G  Đ. 

 Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng có trách nhiệm trong quản lý nhà nƣớc về 

đăng ký G  Đ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.  

  ộ Giao thông vận tải trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm quản lý nhà nƣớc đối với việc đăng ký G  Đ đối với tàu bay, tàu biển. 

 UBND cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nƣớc về đăng ký G  Đ đối với 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa phƣơng. 

 Sở Tƣ pháp chịu trách nhiệm giúp U N  cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nƣớc về đăng ký G  Đ tại địa phƣơng.  ản chất của hoạt động đăng ký 

G  Đ là hoạt động mang tính hành chính - tƣ pháp, đƣợc thiết lập nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch, cũng nhƣ quyền lợi của 

ngƣời thứ ba trong sự ổn định và hài hòa các quan hệ dân sự, kinh doanh, thƣơng 

mại.  o đó, việc giao cho cơ quan tƣ pháp (Sở Tƣ pháp) giúp UBND kiểm soát về 

mặt pháp lý việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký G  Đ là cần thiết. 

 Đồng thời, để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý nhà nƣớc về đăng ký 

G  Đ, việc giao cho Sở Tƣ pháp chức năng tham mƣu, giúp UBND cấp tỉnh thực 

hiện quản lý nhà nƣớc đối với công tác đăng ký G  Đ tại địa phƣơng nhằm đảm 

bảo tính “xuyên suốt” trong chỉ đạo, điều hành (theo ngành dọc) từ Trung ƣơng đến 

địa phƣơng trong quản lý nhà nƣớc về đăng ký G  Đ. 

  Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, theo quy định tại Điều 47 Nghị định 

83/2010/NĐ-CP thì có các cơ quan thực hiện việc đăng ký G  Đ nhƣ sau: 

 Cục Hàng không trực thuộc  ộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung 

cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay. 

 Chi cục hàng hải và Cảng vụ hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam trực 

thuộc  ộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu 

biển. 
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 VPĐKQS Đ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng và VPĐKQS Đ thuộc 

Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực 

hiện đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất. Điểm 2 Điều 53 Nghị định 83/2010/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình, cá 

nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đƣợc cấp qua các thời 

kỳ và cƣ trú tại các xã, thị trấn ở xa huyện lỵ thì đƣợc lựa chọn đăng ký thế chấp tại 

VPĐKQS Đ cấp huyện hoặc đăng ký thế chấp tại UBND xã, nếu VPĐKQS Đ cấp 

huyện ủy quyền đăng ký thế chấp”. 

 Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 

bảo đảm thuộc  ộ Tƣ pháp là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công thực 

hiện đăng ký G  Đ bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển và các tài sản khác không 

thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan quy định trên.  

 Trong thời gian xây dựng dự thảo Luật đăng ký G  Đ, Ủy ban Pháp luật 

của Quốc hội cho rằng, Đăng ký G  Đ là hoạt động cung ứng dịch vụ cho xã hội, 

do đó Nhà nƣớc không nhất thiết đứng ra thực hiện toàn bộ, mà cần xã hội hóa hoạt 

động này để xã hội tự hình thành các cơ chế phục vụ cho chính nhu cầu của mình, 

hoạt động trên cơ sở tự nguyện. Hiện nay, nhiều hoạt động dịch vụ của nhà nƣớc đã 

đƣợc xã hội hóa và thu đƣợc kết quả tốt, nhƣ xã hội hóa hoạt động công chứng, 

thành lập các Văn phòng công chứng do tƣ nhân đảm nhiệm. Về vấn đề này, Cục 

Đăng ký quốc gia G  Đ cho rằng, trong thời gian trƣớc mắt chƣa nên xã hội hóa 

hoạt động đăng ký G  Đ. Có nhiều lý do giải thích cho đề nghị này. Thứ nhất, 

hoạt động đăng ký G  Đ nhằm tạo môi trƣờng thuận lợi cho đầu tƣ vốn và tín 

dụng ngân hàng, góp phần phát triển lành mạnh thị trƣờng vốn, nên không nhằm 

mục tiêu thu lợi nhuận. Vì vậy, Nhà nƣớc đầu tƣ cho lĩnh vực này và chỉ thu lệ phí 

ở mức độ thấp để bù đắp một phần chi phí bỏ ra. Nếu xã hội hóa, thì khó có thể đạt 

đƣợc mục tiêu nêu trên, vì tƣ nhân làm thƣờng hƣớng tới mục đích kinh doanh thu 

lợi nhuận. Thứ hai, “hồ sơ gốc về đăng ký thế chấp bất động sản đã và đang đƣợc 

lƣu giữ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nƣớc. Vì vậy, nếu để tƣ nhân thực 
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hiện đăng ký G  Đ bằng bất động sản thì sẽ gặp những khó khăn do không có hồ 

sơ gốc về đăng ký thế chấp bất động sản, không tạo thuận lợi cho việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu tập trung các thông tin về bất động sản và các biến động về bất động sản, 

gây khó khăn cho việc tra cứu thông tin”. Theo kết quả khảo sát một số quốc gia 

của Cục Đăng ký quốc gia G  Đ và ý kiến của các chuyên gia pháp lý nƣớc ngoài, 

chƣa có quốc gia nào áp dụng mô hình xã hội hóa trong hoạt động đăng ký G  Đ. 

Tuy nhiên nên mạnh dạn xã hội hóa việc đăng ký G  Đ để huy động các tiềm lực 

của xã hội. Tất nhiên, để thực hiện xã hội hóa thành công hoạt động đăng ký 

G  Đ, cần có những điều kiện, tiền đề cần thiết. 

 Theo quy định về hệ thống cơ quan đăng ký G  Đ nhƣ trên cho thấy, việc 

đăng ký G  Đ đƣợc thực hiện ở nhiều cơ quan khác nhau, tùy thuộc vào loại tài 

sản tham gia G  Đ.  o đó, trong trƣờng hợp một doanh nghiệp phải thế chấp, cầm 

cố nhiều tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ tại một ngân hàng mà việc thế 

chấp, cầm cố đó không thể thực hiện đăng ký G  Đ tại một trong những cơ quan 

có thẩm quyền đăng ký G  Đ thì doanh nghiệp và ngân hàng phải thỏa thuận lập 

thành nhiều hợp đồng bảo đảm khác nhau để đăng ký G  Đ cho phù hợp.  ên 

cạnh đó, việc lƣu trữ thông tin về G  Đ cũng phân tán tại các cơ quan đăng ký 

khác nhau. Điều này làm tăng chi phí, thời gian tìm hiểu thông tin và đăng ký 

G  Đ.  o vậy, việc thành lập cơ quan đăng ký G  Đ theo hƣớng tập trung là rất 

cần thiết.  

     1.2.2.  Trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

           Trình tự, thủ tục đăng ký  giao dịch bảo đảm, Nghị định số 83/2010/NĐ-CP 

đã quy định thống nhất trình tự, thủ tục đăng ký G  Đ trên cơ sở kế thừa và pháp 

điển hóa các quy định của pháp luật hiện hành về đăng ký G  Đ đã đƣợc thực tiễn 

kiểm nghiệm tính đúng đắn, phù hợp; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, 

phù hợp với các quy định hiện hành của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam,  ộ 

luật hàng hải, Luật Đất đai, Luật Nhà ở,  ộ luật dân sự và pháp luật có liên quan.  

 Nhìn chung, việc đăng ký G  Đ có thể khái quát thành các bƣớc nhƣ sau: 

(i) Ngƣời yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký 
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 Việc đăng ký G  Đ không đƣơng nhiên đƣợc thực hiện khi các bên có hợp 

đồng bảo đảm, mà đƣợc thực hiện khi có đơn yêu cầu đăng ký. Ngƣời yêu cầu đăng 

ký có thể là bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm hoặc Tổ trƣởng tổ quản lý, thanh lý tài 

sản của bên nhận bảo đảm là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc ngƣời đƣợc một trong các chủ thể này ủy quyền.  

       Hồ sơ đăng ký G  Đ bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển gồm có đơn yêu 

cầu đăng ký G  Đ, hợp đồng bảo đảm (trƣờng hợp đơn yêu cầu đăng ký chỉ có 

chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia G  Đ), văn bản ủy quyền (trƣờng 

hợp ngƣời yêu cầu đăng ký là ngƣời đƣợc ủy quyền). Theo pháp luật nƣớc ta, việc 

đăng ký G  Đ bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển theo nguyên tắc đăng ký thông 

báo nên việc đăng ký đƣợc thực hiện trên cơ sở Đơn yêu cầu đăng ký, không kèm 

theo bất kỳ giấy tờ chứng minh quyền lợi bảo đảm và chứng minh cho các nội dung 

đƣợc kê khai trong đơn. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký là đăng ký đúng, đủ các nội 

dung đƣợc kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền, lợi ích 

của cả bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm thì trƣờng hợp đơn yêu cầu đăng ký chỉ 

có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia G  Đ thì bên cạnh đơn yêu cầu 

đăng ký, các bên phải nộp hợp đồng bảo đảm. 

  Nghị định 83/2010/NĐ-CP và Thông tƣ 22/2010/TT- TP ra đời ghi nhận 

việc cho phép đăng ký trực tuyến G  Đ. Tuy nhiên, hiện nay, do điều kiện còn hạn 

chế nên chỉ mới áp dụng đăng ký trực tuyến G  Đ đối với tài sản là động sản. Đối 

với phƣơng thức đăng ký G  Đ bằng trực tuyến thì trình tự, thủ tục đăng ký 

G  Đ đơn giản, nhanh chóng hơn. Cơ quan quản lý hệ thống đăng ký trực tuyến có 

trách nhiệm cấp tài khoản đăng ký trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, nếu có yêu cầu. 

Và cá nhân, tổ chức có tài khoản đăng ký trực tuyến phải bảo vệ và chịu trách 

nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình. Khi muốn đăng ký G  Đ trực tuyến, 

khách hàng sẽ sử dụng tài khoản này cho tất cả các giao dịch, không kể thời điểm. 

Ƣu điểm của Hệ thống này là không có sự can thiệp của đăng ký viên. Mọi thông 

tin đƣợc cập nhật vào Hệ thống hoàn toàn do khách hàng cung cấp. Đăng ký viên 

chỉ làm công tác hậu kiểm để đảm bảo các thông tin của khách hàng đúng theo quy 
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định pháp luật. Hệ thống sẽ tự động thông báo việc thông tin của khách hàng đƣợc 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Nếu khách hàng cần có thể trực tiếp truy cập vào cơ sở 

dữ liệu để kiểm tra tính chính xác của các thông tin liên quan.  

          Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, mọi tổ chức, cá 

nhân đều có quyền tìm hiểu thông tin về G  Đ đƣợc lƣu giữ trong Sổ đăng ký 

G  Đ, Cơ sở dữ liệu về G  Đ và Hệ thống dữ liệu quốc gia về G  Đ. Ngƣời 

muốn tìm hiểu thông tin về đăng ký G  Đ có thể tự tra cứu thông tin trong hệ 

thống đăng ký trực tuyến của cơ quan đăng ký G  Đ (đối với tài sản bảo đảm là 

động sản, trừ tàu bay, tàu biển) hoặc có thể yêu cầu cơ quan đăng ký G  Đ cung 

cấp. 

 Nhìn chung, việc yêu cầu cung cấp thông tin về G  Đ có thể khái quát thành 

các bƣớc nhƣ sau: Ngƣời tìm hiểu thông tin về G  Đ nộp đơn yêu cầu cơ quan 

đăng ký cung cấp thông tin. Cơ quan đăng ký G  Đ kiểm tra đơn và cung cấp 

thông tin về G  Đ 

 Sau khi nhận đơn yêu cầu cung cấp thông tin về G  Đ, ngƣời thực hiện đăng 

ký kiểm tra các thông tin kê khai trên đơn. Nếu thuộc các trƣờng hợp từ chối cung 

cấp thông tin (yêu cầu cung cấp thông tin tại cơ quan không có thẩm quyền cung 

cấp thông tin, đơn yêu cầu cung cấp thông tin không hợp lệ, ngƣời yêu cầu cung cấp 

thông tin không nộp phí cung cấp thông tin) thì cơ quan nhận đƣợc đơn yêu cầu 

cung cấp thông tin phải lập thành văn bản và gửi cho ngƣời yêu cầu cung cấp thông 

tin, trong đó nêu rõ lý do từ chối và hƣớng dẫn thực hiện theo đúng quy định pháp 

luật. Nếu đơn không thuộc trƣờng hợp từ chối nêu trên thì cơ quan đăng ký G  Đ 

có trách nhiệm cung cấp thông tin về G  Đ ngay trong ngày nhận đơn yêu cầu 

cung cấp thông tin hợp lệ. Trong trƣờng hợp phải kéo dài thời gian giải quyết đơn 

yêu cầu cung cấp thông tin thì cũng không quá 03 ngày làm việc.   

    Thông tƣ 05/2011/TT- TP ngày 16/02/2011 của  ộ Tƣ pháp hƣớng dẫn một 

số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông 

báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phƣơng thức trực tiếp, bƣu điện, fax, thƣ 

điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao 
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dịch bảo đảm thuộc  ộ Tƣ pháp ra đời và thay thế các Thông tƣ số 06/2006/TT-

BTP lại hƣớng dẫn kê khai về bên bảo đảm nhƣ sau: Đối với cá nhân là công dân 

Việt Nam thì phải kê khai đầy đủ họ và tên, số Chứng minh nhân dân theo đúng nội 

dung ghi trên Chứng minh nhân dân; Đối với tổ chức đƣợc thành lập theo pháp luật 

Việt Nam có đăng ký kinh doanh, nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thì phải kê khai tên và mã 

số thuế do cơ quan thuế cấp.  

  o đó, đối với các G  Đ đã đƣợc đăng ký trƣớc đây, để đảm bảo đƣợc nhận 

thông tin chính xác thì đối với cá nhân, nếu nghi ngờ bên bảo đảm trƣớc đây là quân 

nhân, công an nhân dân,…thì ngoài việc yêu cầu cung cấp thông tin theo số chứng 

minh nhân dân thì còn phải yêu cầu cung cấp thêm số: Chứng minh sỹ quan, chứng 

minh quân đội; Giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, Giấy chứng minh an ninh nhân 

dân, Giấy chứng nhận công nhân, nhân viên trong lực lƣợng Công an nhân dân. Còn 

đối với pháp nhân có đăng ký kinh doanh thì cần yêu cầu cung cấp thông tin theo cả 

số đăng ký kinh doanh và mã số thuế. 

  1.2.3. Các hình thức đăng ký và các phương thức đăng ký giao dịch bảo đảm 

   1.2.3.1. Các hình thức đăng ký 

 Đăng ký lần đầu 

 Sau khi các bên ký hợp đồng bảo đảm thì một trong các bên tiến hành đăng ký 

theo thỏa thuận. Việc đăng ký càng sớm sẽ càng mang lại nhiều ƣu thế cho bên 

nhận bảo đảm trƣớc những chủ nợ có bảo đảm khác. Đơn yêu cầu đăng ký theo mẫu 

do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. Các bên kê khai đầy đủ các mục 

thuộc diện phải kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký và tiến hành nộp đơn đăng ký tại 

cơ quan có thẩm quyền. Đơn yêu cầu đăng ký lần đầu là đơn yêu cầu đăng ký đối 

với tài sản chƣa đƣợc đăng ký tại cơ quan đăng ký.  

 Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký 

 Các bên tiến hành đăng ký thay đổi nội dung G  Đ đã đăng ký khi có các yếu 

tố thay đổi trong hợp đồng đảm bảo nhƣ chủ thể thay đổi, tài sản đảm bảo có sự 

thay đổi, sửa chữa một số thông tin đã kê khai,… 
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 Khi một tài sản đã đƣợc dùng làm tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì vẫn 

có thể đƣợc bên bảo đảm sử dụng, khai thác. Vì vậy, tài sản bảo đảm có sự thay đổi 

về số lƣợng, chất lƣợng là điều có thể xảy ra. Việc đăng ký thay đổi nội dung 

G  Đ đã đăng ký là cần thiết đối với các bên, đặc biệt là bên nhận đảm bảo. Khi 

có bất cứ sự thay đổi nào so với thông tin ban đầu đã đăng ký thì một trong các bên 

phải thỏa thuận đăng ký lại với cơ quan đăng ký lần đầu. Việc đăng ký này nhằm 

mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia giao dịch bởi tài 

sản đảm bảo không phải là bất biến. Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản đảm 

bảo 

 Mục đích của việc đăng ký này là nhằm xác định thứ tự ƣu tiên thanh toán 

trong trƣờng hợp một tài sản dùng để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ. Nếu bên 

nhận đảm bảo trong trƣờng hợp này là khác nhau thì dựa trên thời điểm đăng ký để 

cơ quan đăng ký xác định thứ tự ƣu tiên thanh toán giữa các bên. Đồng thời cơ quan 

đăng ký sẽ gửi văn bản thông báo cho tất cả các bên nhận bảo đảm còn lại để các 

bên xác định đƣợc quyền lợi của mình. 

 Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm 

   Cơ quan đăng ký tiến hành xóa đăng ký trong cơ sở dữ liệu quốc gia về 

G  Đ hoặc trong Sổ đăng ký chấm dứt hiệu lực của việc đăng ký giao dịch bảo 

đảm. Việc xóa đăng ký đƣợc tiến hành khi ngƣời yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa 

đăng ký khi có một trong các căn cứ nhƣ chấm dứt nghĩa vụ đƣợc bảo đảm; hủy bỏ 

hoặc thay thế G  Đ đã đăng ký bằng G  Đ khác, thay thế toàn bộ tài sản bảo 

đảm bằng tài sản khác; xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm; tài sản bị tiêu hủy, tài 

sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá vỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền; có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định 

của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ G  Đ, tuyên bố G  Đ vô 

hiệu, đơn phƣơng chấm dứt G  Đ hoặc tuyên bố chấm dứt G  Đ trong các 

trƣờng hợp khác theo quy định pháp luật hoặc do thỏa thuận của các bên. 

1.2.3.2. Các phương thức đăng ký GDBĐ 

 Đăng ký trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký 
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 Là trƣờng hợp một trong các bên tham gia G  Đ đến trực tiếp tại trụ sở cơ 

quan có thẩm quyền đăng ký G  Đ để nộp hồ sơ đăng ký. Hiện nay, phƣơng thức 

này vẫn còn đƣợc áp dụng nhiều mặc dù nó có nhiều bất lợi trong trƣờng hợp cá 

nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký G  Đ có trụ sở, nơi làm việc ở xa cơ quan đăng 

ký. 

 Đăng ký qua đƣờng bƣu điện 

 Là trƣờng hợp các bên sau khi ký hợp đồng G  Đ sẽ tiến hành kê khai nội 

dung cần thiết vào đơn yêu cầu đăng ký và gửi qua đƣờng bƣu điện đến cơ quan 

đăng ký G  Đ có thẩm quyền. Nếu đơn yêu cầu đăng ký hợp lệ thì cơ quan này sẽ 

tiến hành đăng ký và gửi trả kết quả cho bên yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan 

hoặc qua bƣu điện. 

 Đăng ký qua fax hoặc gửi qua thƣ điện tử  

   Việc đăng ký qua fax hoặc qua thƣ điện tử chỉ áp dụng đối với đăng ký 

G  Đ bằng động sản tại các cơ quan đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện 

ngƣời yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng thƣờng xuyên tại Cục Đăng ký quốc 

gia G  Đ thuộc  ộ Tƣ pháp. So với các phƣơng thức đăng ký truyền thống thì 

việc đăng ký qua thƣ điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan đăng ký và 

khách hàng hơn do đƣợc thực hiện nhanh chóng, giảm chi phí về thời gian và tiền 

của hơn.  

    Thông qua số liệu đăng ký nêu trên và so sánh với các phƣơng thức đăng ký 

truyền thống cho thấy, kể từ khi áp dụng phƣơng thức tiếp nhận, giải quyết đơn qua 

thƣ điện tử thì việc tiếp nhận và xử lý đơn tại các Trung tâm có bƣớc chuyển biến 

đáng kể, đem lại kết quả tích cực. Cơ quan đăng ký đã giảm đƣợc một phần chi phí 

hành chính, chất lƣợng đơn đƣợc nâng lên rõ rệt, không gặp phải tình trạng đơn fax 

mờ, nghẽn đƣờng truyền đơn fax…Mặt khác, thao tác xử lý đơn, cập nhật thông tin 

trên đơn vào cơ sở dữ liệu, việc trả lời khách hàng qua email đều đƣợc thực hiện 

nhanh chóng, giảm bớt thời gian đồng thời tăng cƣờng hiệu quả tác nghiệp cho cơ 

quan đăng ký.  

 Đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến 
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     Thông tƣ 22/2010/TT-BTP quy định hệ thống đăng ký trực tuyến cấp mã cá 

nhân cho ngƣời đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, chấp hành viên thông báo 

việc kê biên tài sản thi hành án để thực hiện việc đăng ký thay đổi, xóa đăng ký trực 

tuyến đối với giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên đã đƣợc đăng 

ký.  

           o đặc thù của phƣơng thức đăng ký trực tuyến là đơn yêu cầu đăng ký trực 

tuyến không có chữ ký và con dấu trực tiếp thể hiện ý chí của các bên tham gia 

G  Đ, hợp đồng nhƣ đối với đơn yêu cầu đăng ký đƣợc gửi bằng phƣơng thức trực 

tiếp, qua đƣờng bƣu điện, qua fax, nên dễ dẫn đến tình trạng việc đăng ký thay đổi, 

xóa đăng ký không thể hiện đúng thoả thuận của các bên tham gia G  Đ, hợp 

đồng. vệ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình. 

          Việc đăng ký G  Đ có thể đƣợc đăng ký qua hệ thống đăng ký trực tuyến. 

Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến có giá trị pháp lý nhƣ đơn giấy. Việc đăng ký 

G  Đ trực tuyến không có giá trị pháp lý trong trƣờng hợp đăng ký không đúng 

thẩm quyền của cơ quan đăng ký G  Đ hoặc nội dung đăng ký vi phạm điều cấm 

của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.        

           1.3. Mối quan hệ giữa đăng ký giao dịch bảo đảm và c ng chứng, ý nghĩa 

của đăng ký giao dịch bảo đảm  

   1.3.1. Mối quan hệ giữa đăng ký giao dịch bảo đảm và công chứng 

            Đăng ký giao dịch bảo đảm và công chứng tuy cùng có chung mục tiêu là bảo 

đảm tính an toàn pháp lý cho các giao dịch nhƣng đây là hai loại việc, hai loại hoạt 

động khác nhau, thực hiện những chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhƣng lại có mối 

quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau. 

          Đối  tƣợng đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản là hợp đồng cho thuê tài 

chính, hợp đồng thế chấp tài sản là động sản (không bao gồm tàu, tàu biển). Giao dịch 

về bất động sản cần có cơ chế kiểm soát của Nhà nƣớc bằng các thiết  chế phù hợp. Để 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với bất động sản. Công chứng đem đến sự an 

toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, khiếu kiện, gây tốn kém, lãng phí và nhƣ thế đã 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế thông qua việc tạo ra một môi trƣờng lành mạnh, ổn 
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định trong các quan hệ kinh tế, dân sự. Còn vai trò, ý nghĩa cũng nhƣ khái quát về đăng 

ký G  Đ nhƣ ta đã biết ở các nội dung trên. 

 Công chứng đƣợc thực hiện bởi công chứng viên tại tổ chức hành nghề công 

chứng đƣợc  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp bổ nhiệm. Còn đăng ký giao dịch bảo đảm là 

các đăng ký viên, tuy nhiên thực tế hoạt động tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản chƣa có chức danh đăng ký viên. Công chứng viên có trách nhiêm xem xét 

ngƣời tham gia hợp đồng có đúng, có tự nguyện, có đủ năng lực hành vi, Tài sản 

đem giao dịch có thuộc quyền của ngƣời tham gia hợp đồng hay không, nội dung, ý 

định giao kết hợp đồng hoặc các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng có vi phạm 

pháp luật, trái đạo đức xã hội. Tóm lại, công chứng viên phải xem xét một cách 

khách quan, toàn diện, cẩn trọng các tình tiết, sự kiện trong giao dịch, điều kiện có 

hiệu lực của giao dịch theo quy định của pháp luật, xem xét tính hợp pháp, tính xác 

thực của giao dịch. Công chứng và đăng ký G  Đ là hai loại việc khác nhau. Tuy 

nhiên, ở đây tác giả chỉ nói đến sự khác nhau về giá trị pháp lý của việc đăng ký 

G  Đ và công chứng. 

  Nhƣ vậy, việc đăng ký G  Đ không có giá trị xác nhận tính xác thực của 

GD Đ. Ví dụ khi G  Đ bị vô hiệu thì việc đăng ký G  Đ cũng không làm cho 

G  Đ có hiệu lực. Riêng đối với các hợp đồng bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tàu 

bay, tàu biển thì có giá trị pháp lý kể từ thời điểm đăng ký, mặc dầu trƣớc đó hợp 

đồng đã đƣợc công chứng, chứng thực.   

    Về giá trị pháp lý của văn bản công chứng: 

           Thứ nhất, văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; 

trong trƣờng hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có 

quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trƣờng hợp các 

bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thoả thuận khác 

          Thứ hai, văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện 

trong văn bản công chứng không phải chứng minh, trừ trƣờng hợp bị Toà án tuyên 

bố là vô hiệu. 
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   Việc quy định một giao dịch vừa phải công chứng, vừa phải đăng ký G  Đ 

là không cần thiết. Nhà nƣớc phải thiết lập thêm bộ máy để tiến hành việc đăng ký, 

ngƣời dân phải mất thời gian, chi trả lệ phí đăng ký. Vì vậy cần rà soát thủ tục công 

chứng và đăng ký G  Đ để không có những bƣớc trùng lắp nhau, tránh lãng phí 

thời gian, tiền của của cả khách hàng và của tổ chức dịch vụ công là công chứng và 

đăng ký G  Đ. 

    1.3.2. Ý nghĩa của giao dịch bảo đảm trong lưu thông dân sự  

           Thiết chế G  Đ đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tín dụng cho 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, các doanh nghiệp nói chung. Thông qua đó, 

góp phần to lớn trong việc mở rộng tín dụng cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho nền 

kinh tế phát triển. G  Đ đã trở thành công cụ hữu hiệu để các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ G  Đ là một thiết chế ra đời khá sớm ở nhiều quốc gia có hệ thống pháp luật 

phát triển trên thế giới. Việc xác lập các G  Đ luôn hƣớng tới mục tiêu bảo vệ 

quyền lợi của các bên tham gia giao dịch dân sự, đặc  biệt là quyền lợi của bên có 

quyền trong giao dịch này.  

          Trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, thiết chế G  Đ giữ một vai trò quan 

trọng đối với việc mở rộng tín dụng cho nền kinh tế. Vai trò đó đƣợc thể hiện thông 

qua việc mở rộng khả năng, cơ hội tiếp cận tín dụng nói chung, tín dụng ngân hàng 

nói riêng của các doanh nghiệp, tổ chức khác và cá nhân. Đồng thời, nó tác động 

trực tiếp và mạnh mẽ đến quyết định cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng. Đặc 

biệt, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, G  Đ chính là giải pháp cho việc tiếp 

cận tín dụng. Để nâng cao sự an toàn cho việc thu hồi vốn, các tổ chức tín dụng 

thƣờng yêu cầu có biện pháp bảo đảm khi cấp tín dụng cho các doanh nghiệp. Với ý 

nghĩa đó, việc xác lập các G  Đ đã góp phần không nhỏ vào sự ổn định các quan 

hệ dân sự, kinh tế.  

           Việc cho vay có bảo đảm bằng tài sản sẽ tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng . 

quản lý, theo dõi đƣợc hoạt động của doanh nghiệp một cách chặt chẽ hơn. Từ đó, 

bảo đảm an toàn cho tổ chức tín dụng trong việc thu hồi vốn vay. G  Đ đƣợc thiết 

lập trên cơ sở hợp đồng.  o đó, quyền tự do cam kết, thỏa thuận của các bên tham 
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gia hợp đồng đóng vai trò quyết định. Khi áp dụng biện pháp bảo đảm, chủ nợ 

không chỉ có quyền theo hợp đồng buộc bên vay nợ phải hoàn trả vốn vay, mà còn 

có quyền xử lý tài sản mà bên vay dùng để bảo 

           Ý nghĩa của đăng ký giao dịch bảo đảm trong nền kinh tế thị trường, đăng ký 

G  Đ có ý nghĩa rất quan trọng trong các quan hệ dân sự, kinh tế. Tuy nhiên, đối 

với các đối tƣợng khác nhau thì đăng ký G  Đ có những ý nghĩa khác nhau: 

     Đăng ký G  Đ là một trong những cách thức để bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của bên nhận bảo đảm. Pháp luật về G  Đ của các nƣớc đều thừa nhận 

G  Đ đƣợc đăng ký mang ý nghĩa công bố quyền lợi của bên nhận bảo đảm với 

ngƣời thứ ba và tất cả những ai xác lập giao dịch liên quan đến tài sản bảo đảm đều 

buộc phải biết về sự hiện hữu của các quyền liên quan đến tài sản bảo đảm đã đƣợc 

đăng   

            Thời điểm đăng ký G  Đ là một trong những cách thức để xác định thứ tự 

ƣu tiên thanh toán giữa các bên nhận bảo đảm với nhau khi cùng nhận bảo đảm một 

tài sản. Ngoài quyền truy đòi tài sản bảo đảm, việc đăng ký G  Đ còn giúp cho 

bên nhận bảo đảm có đƣợc thứ tự ƣu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm so 

với các chủ nợ khác. Trong trƣờng hợp một tài sản bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa 

vụ, thì khi xử lý tài sản đó, thứ tự ƣu tiên thanh toán giữa các bên nhận bảo đảm 

đƣợc xác định căn cứ theo thứ tự đăng ký G  Đ.  

           Việc đăng ký G  Đ mang ý nghĩa công bố quyền lợi của bên nhận bảo đảm 

với ngƣời thứ ba và tất cả những ai xác lập giao dịch liên quan đến tài sản bảo đảm. 

Chính việc bảo vệ quyền lợi của bên nhận bảo đảm bằng cơ chế đăng ký G  Đ, 

bên nhận bảo đảm sẽ thấy yên tâm hơn khi tham gia G  Đ, thúc đẩy hoạt động 

G  Đ ngày càng tăng. Trong khi một trong những yêu cầu đặt ra trong đời sống 

kinh tế - xã hội là việc dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không đƣợc ảnh 

hƣởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của bên bảo đảm. Điều này có 

nghĩa, bên bảo đảm vẫn giữ tài sản bảo đảm và tiếp tục khai thác, sử dụng tài sản nhằm 

phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh của mình. Thông qua cơ chế đăng ký G  Đ, 

bên bảo đảm vừa đạt đƣợc mục đích dùng tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa 
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vụ, vừa duy trì đƣợc hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình. Chính nguồn lợi thu 

đƣợc từ việc khai thác tài sản bảo đảm sẽ giúp bên nhận bảo đảm từng bƣớc thu hồi 

vốn, tái đầu tƣ và thanh toán đƣợc nợ cho bên nhận bảo đảm.  o vậy, nếu không có 

cơ chế đăng ký G  Đ thì để bảo vệ quyền lợi của mình, bên nhận bảo đảm sẽ yêu 

cầu bên bảo đảm phải giao tài sản bảo đảm cho mình hoặc ngƣời thứ ba nắm giữ. 

Nếu vậy, mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của bên bảo đảm sẽ bị ngƣng trệ.  

           Trong nhiều trƣờng hợp, do thiếu thông tin nên bên thứ ba có thể dễ dàng 

cho rằng tài sản vẫn chƣa đƣợc dùng để bảo đảm cho bất kỳ một nghĩa vụ nào trên 

thực tế. Vậy làm thế nào để bên thứ ba có thể xác định để biết đƣợc liệu còn có ai 

đó có quyền lợi liên quan đến một tài sản cụ thể nào đó hay không? Việc công khai 

hóa thông tin về G  Đ đƣợc đăng ký là một giải pháp, cụ thể là bên thứ ba có thể 

tìm hiểu thông tin tại cơ quan đăng ký G  Đ để biết đƣợc những G  Đ liên quan 

đến tài sản bảo đảm đã tồn tại từ trƣớc, vì những thông tin về G  Đ đƣợc lƣu giữ, 

công bố rộng rãi. Công khai thông tin về G  Đ là mục tiêu quan trọng hàng đầu 

của hệ thống G  Đ hiện đại, vì nhờ đó sẽ giúp các chủ nợ đánh giá và phòng ngừa 

rủi ro. Thông tin đƣợc cung cấp giúp nhận biết đƣợc sự tồn tại các quyền của bên 

nhận bảo đảm đối với tài sản bảo đảm và ngƣời cần biết ở đây chính là ngƣời có ý 

định xác lập giao dịch đối với tài sản bảo đảm (ví dụ: ngƣời mua, ngƣời thuê, ngƣời 

nhận bảo đảm tiếp theo...). Hệ thống đăng ký G  Đ sẽ giúp các tổ chức, cá nhân 

đạt đƣợc mục đích đó thông qua những thông tin đƣợc cung cấp công khai theo yêu 

cầu.  

        Đăng ký giao dịch bảo đảm có ý nghĩa với nền kinh tế - xã hội phát triển đòi 

hỏi hệ thống đăng ký G  Đ phải thực sự hiện đại, khoa học. Khi G  Đ đƣợc 

đăng ký chính xác, thuận lợi với chi phí đăng ký hợp lý thì chi phí giao dịch (gồm 

chi phí về thời gian, công sức, tiền của...) trong xã hội sẽ ở mức thấp, nhờ đó, tính 

cạnh tranh của nền kinh tế sẽ tăng cao. Mặt khác, nếu G  Đ đƣợc đăng ký và công 

khai hóa, thì sẽ hạn chế đƣợc những tranh chấp phát sinh trong cuộc sống do các tổ 

chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận với thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo 

đảm trƣớc khi ký kết, thực hiện các giao dịch có liên quan đến tài sản đó.  ên cạnh 
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đó, thông qua hệ thống đăng ký G  Đ, Nhà nƣớc sẽ có đƣợc những thông tin cần 

thiết phục vụ cho quá trình hoạch định các chính sách mang tính vĩ mô, đặc biệt liên 

quan trực tiếp đến chính sách bảo đảm an toàn tín dụng. Hệ thống đăng ký G  Đ 

đƣợc vận hành hiệu quả sẽ khuyến khích hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu vốn 

trong xã hội, nhờ đó nguồn vốn trong xã hội sẽ đƣợc luân chuyển liên tục, khắc 

phục tình trạng khan hiếm vốn và sự mất cân đối về nhu cầu vốn giữa các thành 

phần kinh tế. 

 Với những ý nghĩa nêu trên, có thể khẳng định, việc công khai hóa các 

G  Đ là cần thiết.  o vậy, "pháp luật cần quy định hình thức công khai hóa phù 

hợp để tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo ra được công cụ pháp lý để bảo 

vệ quyền lợi của các bên và của cá nhân, tổ chức có liên quan, ngăn ngừa các tranh 

chấp có thể phát sinh, trong đó đăng ký là một chế định phổ biến" [39] 

           Đăng ký giao dịch bảo đảm đƣợc thực hiện tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ( ộ Tƣ pháp). Các Trung 

tâm Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản có chức năng thực hiện công tác đăng ký, 

cung cấp thông tin về G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, 

thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông và các trƣờng hợp khác theo quy 

định của pháp luật. 

 Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, có tƣ 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng có trụ sở đặt tại 03 thành phố phát 

triển năng động nhất cả nƣớc đó là:  khu vực miền  ắc tại thành phố Hà Nội (Trung 

tâm Đăng ký số 1), khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm 

Đăng ký số 2), khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng (Trung tâm Đăng ký số 

3). Các dịch vụ hành chính công gồm có: 

        Một là, đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng bằng động 

sản (trừ tàu bay, tàu biển) và thông báo việc kê biên . 

        Hai là, thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông cơ giới, đƣờng sắt, 

đƣờng thủy nội địa giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lƣu hành tài sản. 



24 

 

          Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập cung 

cấp dịch hành chính công, tự chủ hoàn toàn về tổ chức và bộ máy. Các Trung tâm 

Đăng ký hoạt động theo sự điều chỉnh của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 

tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị 

định số 16/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập và Thông tƣ 11/2010/TTLT-BTP- NV ngày 17 tháng 6 năm 

2010 hƣớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành Tƣ pháp. 

                                                   Kết luận chương 1 

           Qua nghiên cứu chƣơng 1, đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giao dịch 

bảo đảm; đăng ký giao dịch bảo đảm; trình tự thủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; 

mối quan hệ giữa đăng ký giao dịch bảo đảm và công chứng… Đăng ký giao dịch 

bảo đảm là một trong những cơ chế rất quan trọng để công khai hóa, minh bạch hóa 

các giao dịch bảo đảm. Qua đó, cá nhân, tổ chức có nguồn thông tin để tra cứu, tìm 

hiểu trƣớc khi xem xét, quyết định giao kết hợp đồng, đầu tƣ, cho vay vốn; đồng 

thời có căn cứ để xác định chính xác thứ tự ƣu tiên trong trƣờng hợp cần xử lý tài 

sản để thanh toán nghĩa vụ. 

             Cùng với việc mở rộng quan hệ thị trƣờng, hội nhập sâu rộng vào nền kinh 

tế thế giới, các giao dịch dân sự, kinh tế, thƣơng mại, dịch vụ…ngày càng trở nên 

phát triển thì nhu cầu đƣợc bảo đảm ngày càng trở nên cấp thiết. Với vai trò bảo vệ 

nhà đầu tƣ thuộc nhiều loại hình khác nhau, tăng cƣờng khả năng tiếp cận với, đăng 

ký giao dịch bảo đảm ngày càng trở nên quan trọng trong nền kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa. 

            Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) đƣợc thực 

hiện tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. Hiện nay với việc ra đời của Hệ 

thống đăng ký trực tuyến, với chủ trƣơng nâng cao chất lƣợng dịch vụ công lên cấp 

độ 4. Đây đƣợc coi là bƣớc tiến trong cải cách hành chính nhằm nâng cao chất 
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lƣợng dịch vụ công nhằm đáp ứng tốt hơn công tác đăng ký giao dịch bảo đảm. 

Đăng ký giao dịch bảo đảm có ý nghĩa với nền kinh tế - xã hội phát triển đòi hỏi hệ 

thống đăng ký G  Đ phải thực sự hiện đại, khoa học. Khi G  Đ đƣợc đăng ký 

chính xác, thuận lợi với chi phí đăng ký hợp lý thì chi phí giao dịch (gồm chi phí về 

thời gian, công sức, tiền của...) trong xã hội sẽ ở mức thấp, nhờ đó, tính cạnh tranh 

của nền kinh tế sẽ tăng cao. Mặt khác, nếu G  Đ đƣợc đăng ký và công khai hóa, 

thì sẽ hạn chế đƣợc những tranh chấp phát sinh trong cuộc sống do các tổ chức, cá 

nhân dễ dàng tiếp cận với thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm trƣớc 

khi ký kết, thực hiện các giao dịch có liên quan đến tài sản đó.  ên cạnh đó, thông 

qua hệ thống đăng ký G  Đ, Nhà nƣớc sẽ có đƣợc những thông tin cần thiết phục 

vụ cho quá trình hoạch định các chính sách mang tính vĩ mô, đặc biệt liên quan trực 

tiếp đến chính sách bảo đảm an toàn tín dụng. Hệ thống đăng ký G  Đ đƣợc vận 

hành hiệu quả sẽ khuyến khích hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu vốn trong xã 

hội, nhờ đó nguồn vốn trong xã hội sẽ đƣợc luân chuyển liên tục, khắc phục tình 

trạng khan hiếm vốn và sự mất cân đối về nhu cầu vốn giữa các thành phần kinh tế. 

             Có thể nói đăng ký giao dịch bảo đảm là một trong những chế định quan 

trọng nhằm công khai hóa các giao dịch bảo đảm, minh bạch hóa thị trƣờng tín 

dụng… đăng ký giao dịch bảo đảm có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

của Đảng và Nhà nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM 

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

             2.1. Khái quát về Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

              2.1.1. Sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản 

  Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ( ộ Tƣ pháp) đƣợc thành lập từ 

năm 2001 trải qua 15 năm xây dựng và trƣởng thành đến nay có 03 Trung tâm Đăng 

ký giao dịch, tài sản trên phạm vi cả nƣớc. Theo các quy định của pháp luật Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là cơ quan thực hiện cung cấp các dịch vụ hành 

chính công về đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, 

tàu biển), hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, thông báo thế chấp 

phƣơng tiện giao thông.  ên cạnh đó, ngoài các phƣơng thức đăng ký đã đƣợc quy 

định, pháp luật còn mở rộng thêm phƣơng thức đăng ký, cung cấp thông tin qua thƣ 

điện tử (từ năm 2011), trực tuyến (từ năm 2012). Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản có trụ sở tại ba miền: Miền  ắc, miền Trung, miền Nam : 

         - Tại miền bắc: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội 

(Trung tâm Đăng ký số 1). 

        - Tại miền nam: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí 

Minh (Trung tâm Đăng ký số 2). 

        - Tại miền trung: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Đà Nẵng (Trung tâm 

Đăng ký số 3). 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp 

dịch vụ hành chính công có tƣ cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và phục vụ 

quản lý nhà nƣớc hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn, tự chịu trách nhiệm về 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức của 

đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 

25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
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nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2015 quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tƣ 11/2010/TTLT-BTP-BNV ngày 17 

tháng 6 năm 2010 hƣớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tƣ pháp.  

          Quyết định số 461/QĐ-BTP ngày 27/02/2013 của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính giai đoạn 2013-2015 cho 

các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. Theo sự chỉ đạo, hƣớng dẫn của Cục 

Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, trong phạm vi thẩm quyền, các Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản đã chủ động tiến hành việc kiện toàn tổ chức bộ máy và 

bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp với mô hình tổ chức và hoạt động của đơn vị, bảo 

đảm hợp lý, phát huy đƣợc năng lực của cán bộ, đồng thời cũng đã chú trọng đến 

việc sửa đổi lề lối làm việc, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội quy, kỷ luật lao 

động, đầu tƣ nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu 

theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

          Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với cơ cấu tổ chức chặt chẽ thực hiện 

các dịch vụ hành chính công cho xã hội, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm cung 

ứng các dịch vụ đảm bảo chất lƣợng, góp phần minh bạch hóa tài sản, phục vụ nhu 

cầu của ngƣời dân về đăng ký và cung cấp thông tin về G  Đ bằng động sản (trừ 

tàu bay, tàu biển), hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, thông báo 

thế chấp phƣơng tiện giao thông. 

  Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

có thể khái quát nhƣ sau:  

          - Giai đoạn từ 2001 đến năm 2014, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

là đơn vị thuộc  ộ Tƣ pháp đƣợc thành lập ngày 10 tháng 7 năm 2001 theo Quyết 

định số 104/2001/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ với chức năng tham mƣu giúp 

 ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nƣớc về đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ và các trƣờng hợp khác theo quy định của pháp luật với nhiệm 
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vụ: Xây dựng, trình  ộ trƣởng chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và 

hàng năm về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ; tham gia xây dựng chiến lƣợc, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tƣ pháp; Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các 

đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ; xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý đối với các dự án, dự thảo 

văn bản khác do  ộ trƣởng giao; Tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ; Xây 

dựng, trình  ộ trƣởng ban hành các mẫu đơn, giấy tờ, sổ đăng ký về G  Đ; xây 

dựng, ban hành mẫu biểu thống kê việc đăng ký và cung cấp thông tin về G  Đ; 

Thực hiện quản lý về tổ chức và hoạt động đối với các Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của  ộ; Xây 

dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia G  Đ; thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ; Theo dõi, 

phân tích, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chủ trƣơng, chính sách, giải 

pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật hoặc các thể chế có liên quan khác; 

thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định; Thực hiện hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ theo quy định của pháp luật và phân 

cấp của  ộ; Tổ chức kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo 

quy định của pháp luật và phân cấp của  ộ; Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, 

bồi dƣỡng công chức, viên chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

quy định của pháp luật và phân cấp của  ộ; Thực hiện chế độ tài chính - kế toán, 

quản lý kinh phí, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác 

thi đua - khen thƣởng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, ngƣời lao động của 

đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của  ộ; Thực hiện các nhiệm vụ 

khác do  ộ trƣởng giao. 



29 

 

Sự ra đời, hình thành, phát triển của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo 

đảm đồng thời là quá trình xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động 

của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục. 

Trong giai đoạn từ 2001 đến năm 2004: Giai đoạn ở nƣớc ta đã hình thành 

các Chi nhánh Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng và 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Hà Nội (tiền thân của các Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản sau này) thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

triển khai hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ bằng động sản (trừ tàu 

bay, tàu biển) và tài sản cho thuê tài chính. Trong giai đoạn này, pháp luật về đăng 

ký và cung cấp thông tin G  Đ quy định, ngƣời yêu cầu đăng ký, cung cấp thông 

tin về G  Đ, tài sản cho thuê tài chính có thể gửi đơn yêu cầu thông qua các 

phƣơng thức nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký, gửi đơn qua đƣờng bƣu điện, qua 

fax đến Cục Đăng ký (do Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện) hoặc đến 

một trong hai Chi nhánh. Việc đăng ký và cung cấp thông tin về G  Đ, tài sản cho 

thuê tài chính tại Cục Đăng ký và Chi nhánh đều có giá trị pháp lý nhƣ nhau. 

Tuy nhiên, Chi nhánh và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản không phải là 

đơn vị có tƣ cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản riêng. Giám đốc Chi 

nhánh không chịu trách nhiệm về hoạt động đăng ký, cung cấp thông tin mà do Cục 

trƣởng chịu trách nhiệm, Giám đốc Chi nhánh chỉ ký và đóng dấu của Cục Đăng ký 

khi đƣợc Cục trƣởng ủy quyền. Các Chi nhánh có con dấu, tài khoản riêng, là đơn 

vị dự toán cấp III, nhƣng không phải là đơn vị có tƣ cách pháp nhân theo quy định 

tại khoản 3, 4 Điều 100  L S 2005 và cũng chƣa đƣợc xác định rõ là đơn vị hành 

chính nhà nƣớc hay đơn vị sự nghiệp có thu. Giám đốc Chi nhánh có thẩm quyền 

ký, đóng dấu trực tiếp và phải chịu trách nhiệm về hoạt động đăng ký, cung cấp 

thông tin do Chi nhánh mình thực hiện.  

Nhƣ vậy, mô hình nêu trên dẫn đến tình trạng Trung tâm Đăng ký và các Chi 

nhánh không có vị trí độc lập, không tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trong thực hiện 

các nhiệm vụ đƣợc giao và trong quan hệ đối với bên ngoài; chƣa quy định cán bộ 

làm công tác đăng ký là công chức hay viên chức nhà nƣớc nên không xác định rõ 
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trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cán bộ trong thực thi nhiệm vụ. Điều này cho thấy 

hoạt động sự nghiệp chƣa đƣợc tách khỏi chức năng quản lý nhà nƣớc của Cục 

Đăng ký, từ đó, đã ảnh hƣởng đến việc xác định số lƣợng biên chế, tuyển dụng, bố 

trí sắp xếp vị trí việc làm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ của Trung 

tâm Đăng ký và các Chi nhánh.  

- Giai đoạn từ năm 2005 đến nay, nhằm khắc phục những bất cập và vƣớng 

mắc nêu trên, ngày 24 tháng 3 năm 2005,  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp đã ký Quyết định 

số 171/QĐ- TP phê duyệt “Đề án về kiện toàn tổ chức, cán bộ của Cục Đăng ký 

quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn từ 2005 đến 2007”, đồng thời, ban hành các 

quyết định thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội, 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng. 

Nội dung Đề án và các quyết định nêu trên đã chuyển đổi địa vị pháp lý của 

các Trung tâm Đăng ký - từ mô hình và cơ chế hoạt động mang tính chất hành chính 

sự nghiệp sang là các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tƣ cách pháp nhân, con 

dấu và tài khoản riêng, thực hiện chức năng đăng ký, cung cấp thông tin về giao 

dịch tài sản theo quy định của pháp luật. Theo đó, cơ cấu tổ chức của các Trung tâm 

Đăng ký bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm Đăng ký (Giám đốc, Phó Giám đốc),  ộ 

phận trợ giúp về hành chính (văn thƣ, hành chính, kế toán, thủ quỹ, nhân viên thu 

phí, lệ phí),  ộ phận quản lý mạng (kỹ sƣ tin học) và  ộ phận đăng ký, cung cấp 

thông tin về giao dịch tài sản (viên chức đăng ký).  

Theo quy định của pháp luật các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản có 

trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ 

bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi 

hành án, thông báo việc thế chấp phƣơng tiện giao thông.  ên cạnh đó, ngoài các 

phƣơng thức đăng ký đã đƣợc quy định, pháp luật còn mở rộng thêm phƣơng thức 

đăng ký, cung cấp thông tin qua thƣ điện tử (từ năm 2011), trực tuyến (từ năm 

2012). 
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2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, các mối 

quan hệ của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản  

- Chức năng: Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm –  ộ Tƣ pháp, có 

chức năng cung cấp dịch vụ hành chính công nhƣ: đăng ký, cung cấp thông tin về 

G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), hợp đồng, thông báo việc kê biên tài 

sản thi hành án, thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông và các trƣờng 

hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, có tƣ 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng có trụ sở đặt tại 03 thành phố phát 

triển năng động nhất cả nƣớc đó là: khu vực miền  ắc tại thành phố Hà Nội (Trung 

tâm Đăng ký số 1), khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm 

Đăng ký số 2), khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng (Trung tâm Đăng ký số 

3). 

- Nhiệm vụ, quyền hạn: Theo Điều 1 Thông tƣ 05/2011/TT-BTP ngày 16 

tháng 2 năm 2011 quy định các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản “đăng ký, 

cung cấp thông tin về GDBĐ, hợp đồng mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở 

hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng 

chuyển giao quyền đòi nợ và thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, hợp đồng 

cho thuê tài chính, hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ và thông báo kê biên tài sản 

thi hành án, cung cấp thông tin về tài sản kê biên được thực hiện theo phương thực 

trực tiếp bưu điện, fax, thư điện tử...” Thực hiện công tác hậu kiểm, cấp giấy chứng 

nhận đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến G  Đ, hợp đồng, thông báo kê biên 

tài sản thi hành án quy định tại Thông tƣ 22/2010/TT- TP ngày 06 tháng 12 năm 

2010 tại khoản 2 Điều 16 : “Một (01) bản chứng nhận kết quả đăng ký trực tuyến 

GDBĐ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (có chữ ký, con dấu) 

được một trong các Trung tâm Đăng ký gửi đến người yêu cầu đăng ký, chấp hành 

viên khi có yêu cầu theo phương thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện”. Bên 

cạnh đó theo quy định Thông tƣ 15 /2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 
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05 tháng 11 năm 2013 việc thực hiện trao đổi cung cấp thông tin G  Đ về phƣơng 

tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt đƣờng thủy các Trung tâm Đăng ký 

tiến hành cấp bản sao đến các cơ quan đăng ký Cơ quan đăng ký quyền sở hữu, 

quyền lƣu hành tài sản. Khi thực hiện việc đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ 

(bao gồm đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi hoặc xóa đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ đã đăng ký), nếu ngƣời yêu cầu đăng ký có văn bản yêu cầu thông báo về 

việc thế chấp phƣơng tiện giao thông và đã nộp phí yêu cầu cấp bản sao văn bản 

chứng nhận đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ thì Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản có trách nhiệm gửi Văn bản thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao 

thông đến Cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lƣu hành tài sản qua thƣ điện tử 

(định dạng P F) và gửi qua đƣờng bƣu điện ngay trong ngày làm việc để kịp thời 

cập nhật, theo dõi.  

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện từ chối đăng ký, từ chối 

cung cấp thông tin về G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) khi có căn cứ từ 

chối theo quy định của pháp luật; Cập nhật thông tin về đăng ký và cung cấp thông 

tin G  Đ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia G  Đ; Quản lý và lƣu giữ hồ sơ đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ; Thu, nộp và sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông 

tin về G  Đ theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Xây dựng, ban hành và tổ 

chức thực hiện các quy định cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Trung tâm Đăng ký theo quy định của pháp luật; tham gia xây dựng, góp ý các 

đề án, dự án, dự thảo văn bản có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Đăng ký do Cục trƣởng giao; Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ theo kế hoạch đã đƣợc 

Cục trƣởng phê duyệt; Thực hiện các hoạt động dịch vụ công theo quy định của 

pháp luật hoặc theo quyết định của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp; Tổ chức sơ kết, tổng kết; 

thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký 

theo quy định; Quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ, thông tin 

liên lạc của Trung tâm; Lập dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, đề xuất việc điều 

chỉnh dự toán ngân sách đã đƣợc phân bổ và dự toán bổ sung của Trung tâm; triển 
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khai thực hiện việc quản lý, sử dụng dự toán đƣợc phân bổ và các nguồn tài chính 

khác của Trung tâm; thực hiện chế độ kế toán và công khai tài chính hàng năm theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nƣớc; quản lý hồ sơ, tài liệu về kế toán của Trung 

tâm Đăng ký theo quy định; Thực hiện công tác quản trị; quản lý tài sản của Trung 

tâm Đăng ký bao gồm trang thiết bị, phƣơng tiện và trụ sở làm việc; tiến hành kiểm 

kê, thanh lý tài sản hàng năm theo quy định; Thực hiện chế độ quản lý hành chính, 

lao động và chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức, ngƣời lao động của Trung 

tâm Đăng ký theo quy định.  

           -  Phương thức hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ở nước 

ta hiện nay, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản hoạt động theo Cơ chế tự chủ 

hoàn toàn về tài chính theo các quy định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 

tháng 04 năm 2006 các quyền tự chủ hoàn toàn, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định thành lập; Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 04/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập; Thông tƣ liên tịch số 11/2011/TTLT-BTP- NV ngày 17/6/2011 của  ộ Tƣ 

pháp,  ộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực 

hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tƣ pháp; Thông tƣ 69/2011/TTLT-BTC-

BTP Hƣớng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp 

thông tin G  Đ, phí cung cấp thông tin về G  Đ và phí sử dụng dịch vụ khách 

hàng thƣờng xuyên. Thông tƣ 69 thay thế Thông tƣ liên tịch số 03/2007/TTLT-

BTC- TP ngày 10/01/2007 và Thông tƣ liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 

29/4/2008 của liên  ộ Tài chính,  ộ Tƣ pháp sửa đổi, bổ sung Thông tƣ liên tịch số 

03/2007/TTLT-BTC- TP ngày 10/01/2007 của liên  ộ Tài chính,  ộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp 

thông tin về G  Đ. 

           Cơ chế tự chủ đã tạo quyền chủ động cho các Trung tâm Đăng ký trong việc 

sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. Theo 
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quy định của pháp luật, các Trung tâm Đăng ký đƣợc xác định là đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thƣờng xuyên. Từ năm 2013, để thực 

hiện thí điểm cơ chế tự chủ hoàn toàn về kinh phí,  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp đã ban 

hành Quyết định số 461/QĐ-BTP ngày 27/02/2013 giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về tài chính giai đoạn 2013-2015 cho các Trung tâm Đăng ký. 

Việc thực hiện cơ chế tài chính đã tạo quyền chủ động cho các Trung tâm Đăng ký 

trong việc sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đƣợc 

giao. Cụ thể là, hàng năm, sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc, 

chi cho các hoạt động của đơn vị và trích nộp các quỹ theo quy định, các Trung tâm 

Đăng ký còn đảm bảo chi thu nhập tăng thêm lƣơng cho viên chức và ngƣời lao 

động, từ đó, tạo ra động lực khuyến khích viên chức, ngƣời lao động nâng cao năng 

suất, chất lƣợng và hiệu quả công tác. Hoạt động thu, nộp, quản lý và sử dụng 

nguồn phí, lệ phí đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ cũng đƣợc các Trung tâm 

Đăng ký chấp hành đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, đảm bảo chi 

tiêu tiết kiệm, hiệu quả.  

           Trên cơ sở phƣơng thức hoạt động theo cơ chế tự chủ các Trung tâm Đăng 

ký thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện công khai, dân chủ theo 

quy định của pháp luật; thực hiện quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm 

trƣớc cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trƣớc pháp luật về những quyết định của 

mình; đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền;  ảo đảm lợi ích của Nhà nƣớc, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo 

quy định của pháp luật. 

           2.2. Thực trạng tổ chức của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

 2.2.1. Về cơ cấu tổ chức 

  Từ khi triển khai Quyết định số 171/QĐ-BTP của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp phê 

duyệt “Đề án về kiện toàn tổ chức, cán bộ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo 

đảm giai đoạn từ 2005 đến 2007”, đồng thời thành lập Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành 

phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng. 
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Thông qua thực tiễn hoạt động trong suốt 10 năm qua cho thấy, về cơ bản, cơ cấu tổ 

chức và số lƣợng ngƣời làm việc tại các Trung tâm Đăng ký phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao. Đƣợc sự quan tâm của Lãnh đạo  ộ Tƣ pháp, số lƣợng ngƣời 

làm việc tại các Trung tâm Đăng ký cũng đã có những bƣớc phát triển đáng ghi 

nhận cả về số lƣợng và chất lƣợng. Thời điểm ban đầu ba Trung tâm Đăng ký chỉ có 

14 ngƣời trong biên chế và một số là lao động hợp đồng có thời hạn, trải qua các 

giai đoạn với nhiều biến động về nhân sự, cho đến nay, số lƣợng công chức, viên 

chức lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của các Trung tâm Đăng ký là 34 

ngƣời, hợp đồng lao động có thời hạn là 20 ngƣời [31] đƣợc cơ cấu nhƣ sau:   

- Trung tâm Đăng ký tại thành phố Hà Nội: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 07 

viên chức đăng ký, 02 viên chức kế toán, 01 viên chức tin học, 01 viên chức văn 

thƣ, lƣu trữ và 04 nhân viên hợp đồng hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Trung tâm Đăng ký tại thành phố Hồ Chí Minh: Giám đốc, 02 Phó Giám 

đốc, 06 viên chức đăng ký, 02 viên chức kế toán, 01 viên chức văn thƣ, lƣu trữ và 

06 nhân viên hợp đồng hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Trung tâm Đăng ký tại thành phố Đà Nẵng: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 04 

viên chức đăng ký, 02 viên chức kế toán, 01 viên chức văn thƣ, lƣu trữ và 10 nhân 

viên hợp đồng hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ.  

Về cơ cấu ngạch viên chức: có 07 chuyên viên chính, chiếm tỷ lệ 20,5%, 26 

chuyên viên, chiếm tỷ lệ 76,5%, 01 cán sự, chiếm tỷ lệ 2,9%; về trình độ chuyên 

môn: thạc sỹ là 06 ngƣời, chiếm tỷ lệ 17,6%, cử nhân và tƣơng đƣơng là 27 ngƣời, 

chiếm tỷ lệ 79,4%, trung cấp là 01 ngƣời, chiếm tỷ lệ 2,9%; về trình độ lý luận 

chính trị: 03 cao cấp, 16 trung cấp và 15 sơ cấp; 100% thành thạo tin học văn phòng 

[31]. 

  Đội ngũ viên chức, ngƣời lao động đa phần đều đƣợc đào tạo cơ bản, phù 

hợp với vị trí việc làm và thƣờng xuyên đƣợc quan tâm bồi dƣỡng, tạo điều kiện để 

nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ làm công tác đăng ký đều có tinh 

thần trách nhiệm, phẩm chất chính trị, tƣ cách đạo đức tốt, thái độ phục vụ tận tình, 
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thân thiện với khách hàng, góp phần gây dựng và duy trì  đƣợc uy tín của đơn vị 

trong số các đơn vị cung cấp dịch vụ công. 

           Giám đốc Trung tâm: là công chức, thực hiện theo quy định của Luật công 

chức năm 2008, chỉ đạo, điều hành Trung tâm Đăng ký theo các quy định của Nghị 

định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 các quyền tự chủ hoàn toàn, tự 

chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định 

thành lập, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 04/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tƣ liên tịch số 11/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 

17/6/2011 của  ộ Tƣ pháp,  ộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng 

viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tƣ pháp; Giám đốc là 

công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập lƣơng 

đƣợc bảo đảm từ quỹ lƣơng của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp 

luật. 

Giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Trung tâm, là chủ tài 

khoản tại ngân hàng; giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền; lập kế hoạch biên 

chế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng thực tế về quyền tự chủ về tài 

chính về tổ chức bộ máy. Giám đốc Trung tâm Đăng ký xây dựng kế hoạch biên chế 

hàng năm, trong đó ghi rõ số lƣợng biên chế cần thiết của từng tổ chức trực thuộc 

(nếu có), yêu cầu về chất lƣợng, cơ cấu viên chức, thời gian sử dụng. Giám đốc 

đƣợc quyền quyết định kế hoạch biên chế và có trách nhiệm báo cáo kế hoạch biên 

chế để cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tuyển dụng, 

ký hợp đồng làm việc.  

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch biên chế và nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng 

Giám đốc Trung tâm Đăng ký cử viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi dƣỡng 

nâng cao lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học và 

các khoá đào tạo, bồi dƣỡng khác ở trong nƣớc theo yêu cầu công việc; trình cơ 
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quan có thẩm quyền xem xét việc cử viên chức tham gia các khoá đào tạo, bồi 

dƣỡng, đi công tác ở nƣớc ngoài. 

Giám đốc trình Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm quyết định bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức cấp phó của ngƣời 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách 

chức và cho từ chức các chức danh lãnh đạo của tổ chức trực thuộc đơn vị (nếu có) 

theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.  

Theo Thông tƣ 11/2010/TTLT-BTP- NV ngày 17 tháng 6 năm 2010, Giám 

đốc Trung tâm Đăng ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức đối với những 

ngƣời đƣợc tuyển dụng lần đầu; quyết định chuyển ngạch, bổ nhiệm vào ngạch sau 

sát hạch và sau khi đạt kết quả thi nâng ngạch đối với viên chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của đơn vị từ ngạch chuyên viên và ngạch tƣơng đƣơng ngạch chuyên viên 

trở xuống theo phân cấp của cơ quan cấp trên có thẩm quyền.  

           Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có thẩm quyền nhận xét, đánh giá 

đối với Giám đốc Trung tâm. Giám đốc Trung tâm Đăng ký nhận xét, đánh giá viên 

chức còn lại trong đơn vị; thực hiện chế độ thi đua khen thƣởng theo quy định của 

pháp luật. Theo Điều 6 Thông tƣ 11/2010/TTLT-BTP- NV ngày 17 tháng 6 năm 

2010 Giám đốc Trung tâm Đăng ký đƣợc quyền quyết định kỷ luật viên chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của đơn vị từ ngạch chuyên viên và ngạch tƣơng đƣơng ngạch 

chuyên viên trở xuống theo quy định của pháp luật  về quản lý viên chức đối với 

các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về hoạt động thực hiện tổ chức bộ 

máy. 

Theo Quy chế làm việc của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ban 

hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TT2  ngày 26  tháng 11 năm 2014 Giám đốc 

Trung tâm Đăng ký là ngƣời tổ chức điều hành mọi hoạt động quản lý, điều hành 

toàn diện các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trƣớc Cục trƣởng hoặc 

Phó Cục trƣởng đƣợc phân công phụ trách và trƣớc pháp luật về việc thực hiện các 

nhiệm vụ đƣợc giao; Chấp hành sự chỉ đạo, phân công công tác của Cục trƣởng hoặc 

Phó Cục trƣởng đƣợc phân công phụ trách; Chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm 
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vụ đƣợc giao, bảo đảm chất lƣợng, hiệu quả và đúng tiến độ; Phân công công việc, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các công việc đƣợc giao 

đối với cấp phó và viên chức thuộc Trung tâm; trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ 

của Trung tâm Đăng ký và các nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo Cục; Phối hợp 

với các đơn vị khác của Cục để giải quyết các công việc có liên quan; báo cáo Cục 

trƣởng hoặc Phó Cục trƣởng đƣợc phân công phụ trách về các vấn đề vƣợt quá thẩm 

quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị; Uỷ quyền cho 

một cấp phó quản lý, điều hành đơn vị khi vắng mặt. Thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo, hội họp, đi công tác theo quy định; Tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng các quy 

định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

số lƣợng ngƣời làm việc, quản lý, sử dụng viên chức, và tài chính của Trung tâm 

Đăng ký  theo quy định của pháp luật và phân cấp của  ộ; Tạo điều kiện thuận lợi 

để chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội trong Trung tâm Đăng ký hoạt động có hiệu 

quả. 

 Nhƣ vậy, Giám đốc Trung tâm Đăng ký chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt 

động của Trung tâm Đăng ký theo chế độ cấp trƣởng các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Giám đốc Trung tâm Đăng ký quyết định về nội dung hoạt động, quản lý về tài 

chính và quyết định về công tác tổ chức cán bộ tại Trung tâm Đăng ký.   

Thực tế, trong những năm qua công tác chỉ đạo điều hành của Giám đốc tại 

các Trung tâm Đang ký giao dịch tài sản đạt đƣợc những kết quả đang ghi nhận 

trong việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký và cung cấp thông về G  Đ bằng động sản 

(trừ tàu bay, tàu biển). Với những phƣơng thức áp dụng công nghệ thông tin trong 

xử lý đơn, lập phần mềm tự động cấp văn bản thông báo thế chấp phƣơng tiện giao 

thông cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng quyền sở hữu tại Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản tại TP. HCM, các phầm mềm quản lý phí và lệ phí,.. hoàn thành 

90% nhiệm vụ. Mặc dù lƣợng đơn tăng theo từng năm, số biên chế còn thiếu nhƣng 

Giám đốc các Trung tâm Đăng ký chỉ đạo, điều hành tập trung mọi nguồn lực, phát 

huy sức mạnh tập thể để đơn đƣợc đăng ký ngay trong ngày làm việc, cấp giấy 

chứng nhận trong thời gian nhanh nhất có thể. 
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          Phó Giám đốc: Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức năm 2010 làm việc 

theo các quy định của Luật Viên chức năm 2010 Phó Giám đốc là “viên chức quản 

lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều 

hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập 

nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ”. 

Theo Quy chế làm việc của các Trung tâm Đăng ký, Phó Giám đốc quản lý 

giúp Giám đốc điều hành, phụ trách một số nhiệm vụ của đơn vị theo sự phân công, 

chịu trách nhiệm trƣớc Giám đốc, Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

và trƣớc pháp luật về công tác lãnh đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

đƣợc giao; Theo dõi, hƣớng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công việc của viên 

chức theo nhiệm vụ đƣợc phân công phụ trách; Trực tiếp thực hiện một số công việc 

đƣợc phân công phụ trách và các công việc do Lãnh đạo Cục trực tiếp giao; Ký thay 

Giám đốc các văn bản, giấy tờ thuộc thẩm quyền của Trung tâm Đăng ký trong lĩnh 

vực đƣợc phân công phụ trách và các văn bản theo ủy quyền của Giám đốc và phải 

báo cáo Giám đốc trong điều kiện cụ thể về những công viêc đã giải quyết, chƣa giải 

quyết; Thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động chung của Trung tâm Đăng ký theo 

ủy quyền của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt và chịu trách nhiệm cá nhân trƣớc 

Giám đốc, Cục trƣởng và trƣớc pháp luật về thực hiện việc ủy quyền đó và thực 

hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao. Về bố trí nhân sự đối với chức danh  Phó 

Giám đốc tại các Trung tâm Đăng ký nhƣ sau: Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

tại thành phố Hà Nội có 01 Phó Giám đốc; Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại 

thành phố Hồ Chí Minh có 02 Phó Giám đốc; Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

tại thành phố Đà Nẵng có 01 Phó Giám đốc .  

Nhƣ vậy Phó Giám đốc Trung tâm Đăng ký là viên chức quản lý, cơ quan 

quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lƣơng, nhận xét viên chức hàng 

năm...không thuộc thẩm quyền của Giám đốc mà thuộc thẩm quyền của cơ quan 

quản lý đó là Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Vụ Tổ chức cán bộ -  ộ 

Tƣ pháp. Giám đốc Trung tâm Đăng ký thực hiện thủ tục đề xuất, lập biên bản, lấy 

phiếu tín nhiệm tại cơ sở đối với bổ nhiệm Phó Giám đốc tại khoản 3 điều 6 về quản 
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lý sử dụng viên chức tại Thông tƣ 11/2010/TTLT-BTP- NV ngày 17 tháng 6 năm 

2010 về  ổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức các chức 

danh lãnh đạo của đơn vị “Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trình cơ quan có thẩm 

quyền quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức 

cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 

miễn nhiệm, cách chức và cho từ chức các chức danh lãnh đạo của tổ chức trực 

thuộc đơn vị theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về các quyết định 

đó”. 

          Các Phó Giám đốc tại các Trung tâm Đăng ký thực hiện công việc theo ủy 

quyền của Giám đốc, nhƣ việc ký giấy chứng nhận về đăng ký, cung cấp thông tin 

về G  Đ, hợp đồng và thông báo việc kê biên thi hành án và quản lý công tác kế 

toán hành chính tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

Viên chức: làm việc Trung tâm Đăng ký làm việc theo chế độ Hợp đồng làm 

việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc ngƣời đƣợc tuyển dụng làm 

viên chức với ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền 

lƣơng, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo quy 

định của Luật Viên chức 2010. 

Viên chức thực hiện các nhiệm vụ đƣợc phân công; chịu trách nhiệm cá nhân 

trƣớc pháp luật và trƣớc Giám đốc về tiến độ, chất lƣợng, hiệu quả thực hiện các 

công việc đƣợc giao và quy trình giải quyết công việc đƣợc phân công thực hiện; 

phối hợp với viên chức khác có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo xin ý kiến 

chỉ đạo của Giám đốc về các vấn đề vƣợt quá thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác 

nhau; Chủ động nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trong 

lĩnh vực đƣợc phân công thực hiện; học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ; Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo; lập và quản lý hồ sơ công 

việc đƣợc giao; quản lý và sử dụng tài sản, phƣơng tiện, trang thiết bị làm việc đƣợc 

giao theo quy định.  

 Viên chức đăng ký: tại Trung tâm Đăng ký là cán bộ trực tiếp thực hiện đăng 

ký giải quyết yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ bằng động sản (trừ tàu 



41 

 

bay, tàu biển), hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, thông báo việc 

thế chấp phƣơng tiện giao thông qua phƣơng thức trực tiếp, fax, bƣu điện, email và 

đăng ký trực tuyến. Với các công việc cụ thể nhƣ: Tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

hợp lệ của đơn yêu cầu đăng ký/cung cấp thông tin/thay đổi thông tin/xóa giao dịch 

tài sản gửi đến Trung tâm Đăng ký. Nhập thông tin đơn yêu cầu đăng ký vào hệ 

thống cơ sở dữ liệu đăng ký giao dịch tài sản và tra cứu thông tin trên hệ thống cơ 

sở dữ liệu. Cấp giấy chứng nhận kết quả đăng ký thành công hoặc ra văn bản từ 

chối kết quả đăng ký đối với hình thức đăng ký trực tuyến. Hƣớng dẫn, trả lời, tƣ 

vấn cho khách hàng qua điện thoại, hộp thƣ điện tử về thẩm quyền đăng ký; Tiếp 

nhận, xử lý văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông. 

   Hiện nay viên chức đăng ký hay còn gọi là đăng ký viên tại Trung tâm Đăng 

ký trực tiếp thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về G  Đ bảo đảm 

bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển). Trong những năm gần đây, các Trung tâm 

Đăng ký đã làm việc cả ngày thứ bảy vì lƣợng đơn nhiều nhƣng viên chức đăng ký 

và cán bộ hợp đồng hỗ trợ đăng ký số lƣợng ít so với khối lƣợng công việc phát 

sinh. 

   Viên chức kế toán: thực hiện công tác thu, chi phí, lệ phí; trích nộp phí, lệ 

phí vào nguồn ngân sách và lên cơ quan cấp trên theo quy định của pháp luật; quản 

lý, đối chiếu công nợ với khách hàng; định kỳ kiểm kê, đối chiếu và báo cáo tồn 

quỹ với Kế toán trƣởng và Chủ tài khoản; khóa-mở mã khách hàng; Lập dự toán, 

chấp hành dự toán thu chi Ngân sách Nhà nƣớc, nguồn tài trợ, nguồn khác trong 

phạm vi đƣợc cấp thẩm quyền giao hàng năm. Thực hiện đối chiếu, kiểm tra tình 

hình thực hiện dự toán thu, chi; tình hình chấp hành các định mức, tiêu chuẩn  thu, 

chi; tình hình quản lý và sử dụng các loại tài sản, vật tƣ của đơn vị theo quy chế chi 

tiêu nội bộ của đơn vị và quy định hiện hành của pháp luật; Tham gia công tác kiểm 

kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quản lƣu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy 

định; Phổ biến và hƣớng dẫn cán bộ, viên chức thực hiện đúng các quy định về tài 

chính, kế toán; Tổng hợp, phân tích số liệu tài chính, kế toán (tháng, quý, năm...) và 

đề xuất các giải pháp thực hiện cho Giám đốc trong công việc điều hành, chỉ đạo, 
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quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đúng nội dung, tiến độ, quy định; Thực hiện 

theo dõi và quản lý tài sản của Trung tâm Đăng ký. Lập và nộp báo cáo tài chính, 

quyết toán các loại thuế định kỳ theo đúng quy định; Thực hiện và cập nhật đầy đủ, 

chính xác, kịp thời các khoản thu - chi của đơn vị.  

   Qua triển khai công tác vị trí kế toán (gồm có kế toán trƣởng và kế toán 

viên) tại Trung tâm Đăng ký từ thực tiễn công tác đăng ký mỗi tháng kế toán viên 

Trung tâm Đăng ký thực hiện đối chiếu thu  - nộp phí đơn đăng ký các loại, đơn yêu 

cầu cung cấp thông tin và văn bản thông báo giao thông. Mỗi Trung tâm Đăng ký 

chỉ bố trí 02 kế toán viên để xử lý khối lƣợng công việc, tuy nhiên số lƣợng viên 

chức kế toán nhƣ số lƣợng đã nêu là chƣa đủ với tỷ lệ công việc cần giải quyết. Các 

Trung tâm Đăng ký đã tuyển dụng thêm nhân viên kế toán hợp đồng tại Trung tâm 

Đăng ký để cung cấp các dịch vụ công đáp ứng yêu cầu công tác đăng ký và cung 

cấp thông tin về G  Đ ngày càng tăng của ngƣời dân. 

 Viên chức hành chính, tổng hợp: chủ trì xây dựng và trình Lãnh đạo Trung 

tâm Đăng ký quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận thuộc 

Trung tâm Đăng ký; Quy chế làm việc của Trung tâm Đăng ký; tổ chức thực hiện 

và kiểm tra đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Trung tâm Đăng ký Tham mƣu 

cho Lãnh đạo Trung tâm Đăng ký trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công 

tác tổ chức, bộ máy; biên chế; đề xuất, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm 

vào ngạch; thực hiện các trình tự nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lƣơng; quy hoạch 

cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức; nghỉ hƣu, thôi 

việc; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác; đánh giá cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ theo quy định của pháp luật và 

phân cấp của  ộ; Xây dựng dự thảo kế hoạch công tác năm, xây dựng dự thảo báo 

cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo 

Cục; Tổng hợp, đề xuất nội dung họp giao ban Lãnh đạo Trung tâm; Theo dõi các 

chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của Trung tâm; tổng hợp số liệu phục vụ công tác 

chung của Trung tâm; Tổng hợp, theo dõi công tác thi đua, khen thƣởng hàng năm 
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của đơn vị; Tham mƣu tổ chức thực hiện các hoạt động đăng ký và cung cấp thông 

tin G  Đ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký 

theo quy định của pháp luật; Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh 

vực hoạt động của Trung tâm Đăng ký theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

   Viên chức văn thư lưu trữ: nhận, quản lý công văn, tài liệu, giấy tờ, hồ sơ 

đăng ký của Trung tâm Đăng ký theo quy định; cập nhật nội dung vào phần mềm, 

sổ quản lý văn bản; Thực hiện sao, gửi công văn, tài liệu, hồ sơ đăng ký theo quy 

trình quản lý công văn, tài liệu, hồ sơ đăng ký; bảo đảm các văn bản của Trung tâm 

Đăng ký đúng thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định; Thực hiện chế độ báo cáo 

công tác; lập hồ sơ giấy tờ, tài liệu của Trung tâm Đăng ký đƣa vào lƣu trữ theo quy 

định. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trung tâm Đăng ký phân công; 

Quản lý hồ sơ lý lịch, hồ sơ viên chức, sổ bảo hiểm xã hội của công chức, viên 

chức, ngƣời lao động của Trung tâm;  Quản lý con dấu của Trung tâm Đăng ký theo 

quy định của pháp luật. 

Hiện nay với lƣợng đơn đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ bằng động sản 

(trừ tàu bay, tàu biển) số lƣợng lớn, cán bộ văn thƣ lƣu trữ scan đơn để tải file đơn 

định dạng P F để cán bộ nhập đơn tải file lên hệ thống đăng ký trực tuyến và lƣu 

kết quả đơn đăng ký trên hệ thống kho dữ liệu trên máy tính tại Trung tâm. Mỗi 

Trung tâm Đăng ký trong một ngày làm việc thực hiện việc đóng dấu, lƣu (dƣới 

dạng scan), vào sổ theo dõi và gửi kết quả đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký và bản 

chi tiết đơn, đồng thời cuối tháng gửi biên lai thu phí, lệ phí cho khách hàng. Không 

giống các cơ quan hành chính sự nghiệp khác thực tế hiện nay các Trung tâm Đăng 

ký giao dịch, tài sản viên chức văn thƣ lƣu  trữ quá tải với lƣợng đơn yêu cầu rất lớn 

nhƣng mỗi Trung tâm Đăng ký chỉ bố trí 01 cán bộ văn thƣ lƣu trữ. 

   Viên chức thủ quỹ  thực hiện và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các 

khoản thu - chi của đơn vị; Thực hiện đúng các quy định về quản lý quỹ tiền mặt; 

Thực hiện kiểm kê và báo cáo tồn quỹ định kỳ; Hỗ trợ kế toán thực hiện công tác tài 

chính, kế toán của đơn vị. Viên chức thủ quỹ tại Trung tâm Đăng ký thƣờng do 01 
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viên chức (đăng ký viên hoặc hành chính tổng hợp) kiêm nhiệm do thiếu biên chế 

phụ trách công việc này. 

Viên chức Quản trị mạng quản lý cơ sở dữ liệu về đăng ký và cung cấp thông 

tin G  Đ tại Trung tâm Đăng ký; Lắp đặt, bảo trì, khắc phục các sự cố về phần 

mềm công nghệ thông tin để đảm bảo điều kiện làm việc ổn định, an toàn cho hệ 

thống đăng ký trực tuyến về G  Đ tại Trung tâm Đăng ký. Thay thế, sửa chữa các 

thiết bị nhằm bảo đảm điều kiện cần thiết để hệ thống tin học tại Trung tâm Đăng 

ký hoạt động thông suốt; Tham mƣu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất 

lƣợng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đăng ký giao dịch tài sản; Quản 

lý, phát triển các loại phần mềm theo yêu cầu của Trung tâm đăng ký. 

   Hiện nay Trung tâm Đăng ký thực hiện trên hệ thống đăng ký trực tuyến, hệ 

thống mạng hoàn toàn phụ thuộc và Phòng cơ sở dữ liệu thuộc Cục Đăng ký quốc 

gia giao dịch bảo đảm và Cục Công nghệ thông tin  ộ Tƣ pháp. Viên chức quản trị 

mạng chỉ đơn thuần phục vụ công tác sữa chữa máy móc thiết bị và các công việc 

khác do lãnh đạo Trung tâm Đăng ký phân công. 

           2.2.2. Các mối quan hệ của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản  

Thứ nhất, mối quan hệ nội bộ từng Trung tâm đăng ký: Quy chế Làm việc 

của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ban hành kèm theo Quyết định số: 

170/QĐ-TT2  ngày 26  tháng 11 năm 2014, Quy chế Làm việc của Trung tâm Đăng 

ký giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội và Quy chế Làm việc của Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. Đà Nẵng chế độ báo cáo của các Trung tâm Đăng 

ký đƣợc thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Cục Đăng ký 

quốc gia giao dịch bảo đảm –  ộ Tƣ pháp và các quy định cụ thể sau: 

          Giám đốc có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Cục trƣởng và 

Phó Cục trƣởng đƣợc phân công phụ trách về tình hình và kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ đƣợc giao của đơn vị. 

 Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Giám đốc về tình hình và 

kết quả thực hiện các công việc đƣợc phân công hoặc uỷ quyền; những vấn đề vƣợt 

quá thẩm quyền giải quyết và những việc cần xin ý kiến; kết quả đi công tác, tham 
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gia hội nghị, cuộc họp, hội thảo, tọa đàm theo quy định; các nội dung khác theo yêu 

cầu của Giám đốc; 

 Ngoài việc thực hiện quy định chế độ báo cáo của Giám đốc, Phó Giám đốc 

còn có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo giao ban tháng, quý của Trung tâm; hƣớng 

dẫn, theo dõi và đôn đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và tổ chức khai thác 

các thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc và việc thực hiện nhiệm 

vụ của Trung tâm. 

Các viên chức Trung tâm Đăng ký có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Giám 

đốc, Phó giám đốc về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đƣợc giao; kết 

quả đi công tác, tham gia hội nghị, cuộc họp, hội thảo, tọa đàm theo quy định; báo 

cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc, Phó Giám đốc. 

Thứ hai, Mối quan hệ giữa các Trung tâm Đăng ký là mối quan hệ phối hợp 

cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao giữa Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản tại TP. Hà Nội, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. HCM, Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. ĐN. 

Các Trung tâm Đăng ký cùng phối hợp thực hiện công tác đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển), hợp đồng thông báo kê 

biên thi hành án và thông báo thế chấp phƣơng tiện giao thông cơ giới có quan hệ 

công tác với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ. 

         Thứ ba, Mối quan hệ giữa Trung tâm Đăng ký với cơ quan quản lý trực tiếp và 

cơ quan quản lý cấp trên: Trung tâm Đăng ký là đầu mối thực hiện quan hệ công tác 

với khách hàng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Đăngký; phản 

ánh kịp thời và đề xuất phƣơng án giải quyết với Lãnh đạo Cục về những ý kiến 

khách hàng, của địa phƣơng và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến những vấn 

đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục.              

          Các Trung tâm Đăng ký thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ 

quan quản lý trực tiếp là Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, với cơ quan cấp 

trên là  ộ Tƣ pháp.  
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          Thứ tư, mối quan hệ phối hợp giữa Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với 

cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền 

lƣu hành tài sản: Khi thực hiện việc đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ (bao gồm 

đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi hoặc xóa đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ 

đã đăng ký), nếu ngƣời yêu cầu đăng ký có văn bản yêu cầu thông báo về việc thế 

chấp phƣơng tiện giao thông và đã nộp phí yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận 

đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ. Theo Điều 10 Thông tƣ 15 /2013/TTLT-

BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 5/11/2013 Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

có trách nhiệm gửi Văn bản thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông đến 

Cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lƣu hành tài sản qua thƣ điện tử (định dạng 

P F) và gửi qua đƣờng bƣu điện ngay trong ngày làm việc để kịp thời cập nhật, 

theo dõi thông tin. 

           2.3. Thực trạng hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

           2.3.1. Hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp 

đồng bằng động sản (trừ tàu bay tàu biển) và thông báo kê biên tài sản thi hành 

án 

 Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 10/10/2010  các 

Trung tâm Đăng ký của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc  ộ Tƣ pháp 

thực hiện đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ bằng động sản, trừ tàu bay, tàu 

biển. Theo Điều 4 về Phạm vi thẩm quyền của Trung tâm Đăng ký của Thông tƣ 

05/2011/TT-BTP ngày 16/2/2011 các Trung tâm Đăng ký có thẩm quyền đăng ký, 

cung cấp thông tin về G  Đ; đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng mua trả 

chậm, trả dần có bảo lƣu quyền sở hữu của bên bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp 

đồng cho thuê tài chính và hợp đồng chuyển giao quyền đòi nợ; thông báo việc kê 

biên tài sản thi hành án và cung cấp thông tin về tài sản kê biên (sau đây gọi là đăng 

ký, thông báo, cung cấp thông tin về G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên) 

theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nƣớc, không phân biệt thẩm 

quyền theo địa giới hành chính nơi Trung tâm Đăng ký đặt trụ sở. Các cá nhân, tổ 
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chức có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký thực hiện việc đăng ký, 

cung cấp thông tin về G  Đ, hợp đồng và thông báo việc kê biên.  

          Ngƣời yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký theo  Khoản 1 Điều 5 của 

Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo 

đảm. Việc đăng ký G  Đ không đƣơng nhiên đƣợc thực hiện khi các bên có hợp 

đồng bảo đảm, mà đƣợc thực hiện khi có đơn yêu cầu đăng ký. Ngƣời yêu cầu đăng 

ký có thể là bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm hoặc Tổ trƣởng tổ quản lý, thanh lý tài 

sản của bên nhận bảo đảm là doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản 

hoặc ngƣời đƣợc một trong các chủ thể này ủy quyền. Trong trƣờng hợp thay đổi 

bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm, thì bên bảo đảm mới, bên nhận bảo đảm mới cũng 

có thể là ngƣời yêu cầu đăng ký thay đổi đó. 

           Hồ sơ đăng ký gồm có đơn yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, 

hợp đồng bảo đảm (trƣờng hợp đơn yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một 

trong các bên tham gia G  Đ ), văn bản ủy quyền (trƣờng hợp ngƣời yêu cầu đăng 

ký là ngƣời đƣợc ủy quyền). Theo pháp luật nƣớc ta, việc đăng ký G  Đ bằng 

động sản, trừ tàu bay, tàu biển theo nguyên tắc đăng ký thông báo nên việc đăng ký 

đƣợc thực hiện trên cơ sở Đơn yêu cầu đăng ký, không kèm theo bất kỳ giấy tờ 

chứng minh quyền lợi bảo đảm và chứng minh cho các nội dung đƣợc kê khai trong 

đơn. Nhiệm vụ của cơ quan đăng ký là đăng ký đúng, đủ các nội dung đƣợc kê khai 

trong đơn yêu cầu đăng ký. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền, lợi ích của cả bên bảo đảm 

và bên nhận bảo đảm thì trƣờng hợp đơn yêu cầu đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu 

của một trong các bên tham gia G  Đ thì bên cạnh đơn yêu cầu đăng ký, các bên 

phải nộp hợp đồng bảo đảm. 

          Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, cán bộ thực hiện đăng ký phải kiểm tra các 

thông tin kê khai trên đơn. Trong trƣờng hợp đơn yêu cầu đăng ký không thuộc các 

trƣờng hợp từ chối đăng ký thì ngƣời thực hiện đăng ký ghi thời điểm nhận hồ sơ 

đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký và Sổ tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ. Vì giá trị pháp lý của việc đăng ký 

G  Đ là để xác lập thứ tự ƣu tiên thanh toán (theo thứ tự đăng ký) giữa những 
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THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ 

ngƣời cùng nhận bảo đảm một tài sản nên việc xác định thứ tự tiếp nhận hồ sơ một 

cách chính xác là yêu cầu rất quan trọng. 

     Đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ hợp đồng và thông báo việc kê biên 

tài sản thi hành án và cung cấp thông tin bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) tại 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo lƣu đồ về quy trình giải quyết đơn yêu 

cầu đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, hợp đồng, thông việc kê biên đƣợc thực 

hiện theo phƣơng thức trực tiếp, qua đƣờng bƣu điện, fax hoặc thƣ điện tử ban hành 

kèm theo Quyết định số 22/QĐ-CĐKG  Đ ngày 19/3/2012 của Cục trƣởng Cục 

Đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ –  ộ Tƣ pháp thể hiện qua bảng 2.1  

  

 

TRÁCH NHIỆM 
NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

 

NGƢỜI THỰC 

HIỆN ĐĂNG KÝ 

(CÁN  Ộ ĐĂNG 

KÝ) 

 

 

 

 

 

 

 

CÁN  Ộ ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 Ộ PHẬN THU PHÍ 

 

 

 
 

TIẾP NHẬN  

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ  

 
KKIIỂỂMM  TTRRAA  ĐĐƠƠNN    

YYÊÊUU  CCẦẦUU  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  

HHỢỢPP  LLỆỆ  

NNHHẬẬPP  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  VVÀÀOO    

PPHHẦẦNN  MMỀỀMM  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    

- Từ chối đăng ký, nêu  

rõ lý do từ chối đăng ký 

- Lập văn bản từ chối 

đăng ký 
 

CCHHƯƯAA  HHỢỢPP  LLỆỆ  



49 

 

CÁN  Ộ ĐĂNG KÝ 

  

 

 

CÁN  Ộ ĐĂNG KÝ 

 

 

LÃNH ĐẠO CƠ 

QUAN ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 Ộ PHẬN VĂN 

THƢ 

 

         Phụ lục 2.1, Lưu đồ về quy trình giải quyết đơn yêu cầu đăng ký và cung cấp 

thông tin GDBĐ, hợp đồng, thông việc kê biên được thực hiện theo phương thức 

trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử tại các Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-CĐKGDBĐ ngày 19 tháng 3 

năm 2012 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.        

          

          Viên chức đăng ký thực hiện các thao tác trên chứng nhận đơn (hồ sơ) yêu 

cầu đăng ký và chỉnh lý, cập nhật thông tin vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ. 

     Viên chức đăng ký nhập thông tin trên đơn yêu cầu đăng ký vào cơ sở dữ liệu 

(đối với tài sản bảo đảm thuộc thẩm quyền đăng ký của các Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ). Thời điểm đăng 

ký G  Đ là thời điểm nội dung của đơn yêu cầu đăng ký đƣợc cập nhật vào Cơ sở 

dữ liệu về G  Đ  

          Theo Điều 18 của Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 về 

thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản bảo đảm, sửa chữa sai sót về đăng ký và cung cấp thông tin 

  

TRÌNH KÝ 

 

 

KÝ XÁC NHẬN 

TTRRẢẢ  KKẾẾTT  QQUUẢẢ  
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G  Đ, xóa đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ các Trung tâm Đăng ký có trách 

nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ 

sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong 

trƣờng hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ yêu cầu đăng ký thì cũng không 

quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký nhận đơn hợp lệ.  

          Mặc dù vậy, thông thƣờng các Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ cho cá nhân tổ chức ngay trong ngày làm việc. Các đơn yêu 

cầu đăng ký gửi đến sau 17h hàng ngày sẽ đƣợc xử lý vào ngày hôm sau, khách 

hàng không phải chờ đợi đến 03 ngày làm việc nhằm cung cấp dịch hành chính 

công cho ngƣời dân với chất lƣợng cao và đáp ứng ngay trong ngày nhu cầu của 

ngƣời dân phục vụ công tác tín dụng ngân hàng, giải ngân cho khách hàng.  

           Về trả kết quả đăng ký và cung cấp thông tin GDBĐ kết quả đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ đƣợc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trả cho ngƣời yêu 

cầu đăng ký theo một trong các phƣơng thức nhƣ trực tiếp qua cơ quan đăng ký, gửi 

qua đƣờng bƣu điện. 

           Có thể nói đơn đăng ký qua các phƣơng thức trực tiếp, fax, emai và qua 

đƣờng bƣu điện tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tăng theo từng năm, 

mỗi năm tỷ lệ tăng 27,8 %  theo bảng số 2.2 

TT Năm Trung 

tâm Đăng 

ký TP. 

Hà Nội 

Trung 

tâm 

Đăng ký 

TP. 

HCM 

Trung tâm 

Đăng ký 

TP. Đà 

Nẵng 

Tổng 

cộng/năm 

Tỷ lệ tăng, 

giảm so với 

cùng kỳ 

1 2005 16,751 21,070 5,578 43,399   

2 2006 22,344 26,882 8,180 57,406 tăng 32,3% 

3 2007 36,176 47,822 17,279 101,277 tăng 76,4% 

4 2008 46,324 49,044 24,087 119,455 tăng 17,9% 

5 2009 67,992 86,841 33,104 187,937 tăng 57,3% 

6 2010 62,427 100,003 50,122 212,552 tăng 13,1% 
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7 2011 55,147 71,848 56,178 183,173 giảm 13,8% 

8 2012 53,871 54,623 45,252 153,746 giảm 16,1% 

9 2013 67,076 64,928 48,836 180,840 tăng 17,6% 

10 2014 99,311 87,417 62,910 249,638 tăng 38% 

Tổng cộng 645,687 703,937 447,169 1,796,753 

Trung bình 

27,8%/năm 

           ảng 2.2.  ảng tổng hợp báo cáo số 14/ C-CĐKQG Đ ngày 15/10/2015 về 

đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo 

đảm. 

           Đối với đơn đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến của Cục Đăng ký quốc 

gia giao dịch bảo đảm Nghị định 83/2010/NĐ-CP ghi nhận việc cho phép đăng ký 

trực tuyến G  Đ, tiếp đó Thông tƣ 22/2010/TT- TP ngày 01 tháng 3 năm 2011 

hƣớng dẫn về đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ, hợp đồng; thông báo việc kê biên tài sản thi hành án đƣợc thực hiện thông 

qua hệ thống đăng ký trực tuyến thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm 

của  ộ Tƣ pháp. Ngày 19/3/2012 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc 

 ộ tƣ pháp chính thức vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến G  Đ. Ngày 

26/2/2014,  ộ Tƣ pháp ban hành Thông tƣ 08/2014/TT- TP ngày 26/2/2014 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ số 05/2011/TT- TP ngày 16 tháng 02 năm 

2011 của  ộ Tƣ pháp hƣớng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về 

G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phƣơng thức trực 

tiếp, bƣu điện, fax, thƣ điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục 

Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc  ộ Tƣ pháp và Thông tƣ số 22/2010/TT-

BTP ngày 01 tháng 3 năm 2011 của  ộ Tƣ pháp hƣớng dẫn về đăng ký, cung cấp 

thông tin trực tuyến G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án. 

Hệ thống sẽ tự động thông báo việc thông tin của khách hàng đƣợc cập nhật vào cơ 

sở dữ liệu. Nếu khách hàng cần có thể trực tiếp truy cập vào cơ sở dữ liệu để kiểm 

tra tính chính xác của các thông tin liên quan. 
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Việc triển khai Hệ thống đăng ký trực tuyến G  Đ là sự kiện pháp lý quan 

trọng trong việc triển khai công tác đăng ký giao dịch tài sản gần đây, đặc biệt hai 

sự kiện này dẫn đến những nhiều thay đổi trong việc kê khai trên đơn đăng ký bằng 

phƣơng thức truyền thống – đơn giấy và trên hệ thống đăng ký trực tuyến. Với 

phƣơng thức đăng ký G  Đ bằng trực tuyến thì trình tự, thủ tục đăng ký G  Đ 

đơn giản, nhanh chóng hơn. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cung cấp mã 

số khách hàng thƣờng xuyên để truy cập đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến 

có trách nhiệm cấp tài khoản đăng ký trực tuyến cho cá nhân, tổ chức, nếu có yêu 

cầu. Và cá nhân, tổ chức có tài khoản đăng ký trực tuyến phải bảo vệ và chịu trách 

nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình. 

          Điều 16 Thông tƣ số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của  ộ 

Tƣ pháp quy định xác nhận kết quả đăng ký trực tuyến G  Đ, hợp đồng, thông báo 

việc kê biên tài sản thi hành án).  Các Trung tâm Đăng ký thực hiện công tác hậu 

kiểm đối với đăng ký và cung cấp thông tin trên hệ thống đăng ký trực tuyến. Viên 

chức đăng ký kiểm tra các thông tin của khách hàng đúng theo quy định pháp luật. 

Xác nhận kết quả đăng ký trực tuyến G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài 

sản thi hành án. Hệ thống đăng ký trực tuyến xác nhận kết quả đăng ký và cung cấp 

thông tin G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án cho ngƣời 

yêu cầu đăng ký, chấp hành viên có trách nhiệm thông báo việc kê biên tài sản tại 

màn hình giao dịch. Một (01) bản chứng nhận kết quả đăng ký trực tuyến G  Đ, 

hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án (có chữ ký, con dấu) đƣợc một 

trong các Trung tâm Đăng ký gửi đến ngƣời yêu cầu đăng ký, chấp hành viên khi có 

yêu cầu theo phƣơng thức trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện. Trong trƣờng hợp có 

yêu cầu cung cấp bản sao văn bản chứng nhận kết quả đăng ký trực tuyến G  Đ, 

hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án thì ngƣời yêu cầu đăng ký phải 

nộp phí cấp bản sao theo quy định của pháp luật, trừ trƣờng hợp yêu cầu cấp bản 

sao của chấp hành viên. Văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chứng nhận kết 

quả đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản 

thi hành án do một trong các Trung tâm Đăng ký cấp có giá trị pháp lý nhƣ nhau. 
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 ên cạnh đó, các Trung tâm Đăng ký cũng thực hiện hủy bỏ nội dung đăng ký 

thông báo việc kê biên trong trƣờng hợp đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, hợp 

đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án thuộc một trong các trƣờng hợp quy 

định nhƣ không thuộc các trƣờng hợp đăng ký trực tuyến này thì ngƣời giám sát hệ 

thống đăng ký trực tuyến có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Trung tâm Đăng ký 

xem xét, quyết định hủy bỏ nội dung đăng ký, thông báo việc kê biên. Việc hủy bỏ 

nội dung đăng ký, thông báo việc kê biên phải đƣợc thông báo kịp thời theo đƣờng 

bƣu điện đến địa chỉ của ngƣời yêu cầu đăng ký, chấp hành viên đƣợc lƣu trong Cơ 

sở dữ liệu về G  Đ.                

           Có thể nói đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ trên hệ thống đăng ký trực 

tuyến của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm là bƣớc đột phá trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính đáp ứng các yêu cầu Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 

08/11/2011 của Chính phủ về Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc 

giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu trọng tâm là: : “…nâng cao chất lượng dịch vụ 

hành chính  và chất lượng dịch vụ công”.  Đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ 

qua phƣơng thức này đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. 

           Với ƣu điểm là sự dễ dàng, thuận tiện và thân thiện trong hoạt động đăng ký, 

do đó khách hàng có thể truy cập vào hệ thống và trực tiếp thao tác thủ tục đăng ký 

và cung cấp thông tin G  Đ ở bất cứ nơi nào có kết nối intenet và liên tục 24 giờ/7 

ngày để có kết quả đăng ký ngay lập tức mà không phải chờ đợi, không phải tới trụ 

sở của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

             ản xác nhận điện tử này sẽ không có chữ ký và con dấu của Trung tâm 

Đăng ký ngƣời yêu cầu đăng ký có thể in ra, lƣu trữ cùng hồ sơ đăng ký. Theo điều 

22 của  22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của  ộ Tƣ pháp thì các Trung 

tâm Đăng ký có trách nhiệm gửi kết quả đăng ký qua phƣơng thức trực tiếp hoặc 

qua bƣu điện cho cá nhân tổ chức yêu cầu đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến.  

            Mặc dù nhiều ƣu điểm và đƣợc coi là bƣớc đột phát về cải cách hành chính, 

tuy nhiên hiện nay ngƣời dân và ngƣời yêu cầu đăng ký chƣa tiếp cận với hình thức 

đăng ký này. Về lƣợng đơn đăng ký trực tuyến có tỷ lệ cao tại Trung tâm Đăng ký 
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giao dịch, tài sản tại TP. HN nhƣng nhƣng số lƣợng lại thấp tại TP. HCM và Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP. ĐN. Vì vậy số lƣợng đăng ký qua phƣơng 

thực này chỉ chiếm 40%  trong tổng đơn đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản 

không bao gồm tàu bay tàu biển thể hiện qua bảng số liệu về số lƣợng đơn đăng ký 

trực tuyến trong tổng lƣợng đơn đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký qua bảng số 

liệu 2.3 

Năm Loại đơn Trung tâm 

Đăng ký 

TP. Hà Nội 

Trung tâm 

Đăng ký TP. 

HCM 

Trung tâm 

Đăng ký 

TP. Đà 

Nẵng 

Tổng 

cộng 

(3 Trung 

tâm) 

Tỉ lệ 

trực 

tuyến/tổ

ng số 

đơn 

2012 

Trực tuyến 13,054 5,373 3,841 22,268 14% 

Phƣơng 

thức khác 40,817 49,250 41,411 131,478   

Tổng 53,871 54,623 45,252 153,746   

2013 

Trực tuyến 32,707 13,865 7,526 54,098 30% 

Phƣơng 

thức khác 34,369 51,063 41,310 126,742   

Tổng 67,076 64,928 48,836 180,840   

2014 

Trực tuyến 66,008 21,636 12,537 100,181 40% 

Phƣơng 

thức khác 33,303 65,781 50,373 149,457   

Tổng 99,311 87,417 62,910 249,638   

        ảng 2.3.  ảng tổng hợp báo cáo số 14/ C-CĐKG  Đ ngày 15/10/2015 của 

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về đăng ký trên hệ thống trực tuyến của 

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 

           Hoạt động cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng bằng động 

sản trừ tàu bay tàu biển: Thông tƣ 05/2011/TT- TP ngày 16/02/2011 của  ộ Tƣ 

pháp hƣớng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ, hợp đồng, 
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thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phƣơng thức trực tiếp, bƣu điện, fax, 

thƣ điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao 

dịch bảo đảm thuộc  ộ Tƣ pháp. 

            Thông tƣ 22/2010/TT- TP ngày 6 tháng 12 năm 2013 Hƣớng dẫn về đăng 

ký, cung cấp thông tin trực tuyến G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản 

thi hành án quy định mọi tổ chức cá nhân có thể tự tra cứu thông tin hoặc yêu cầu 

cung cấp thông tin có xác nhận của các Trung tâm Đăng ký. Mọi tổ chức, cá nhân 

đều có quyền tìm hiểu thông tin về G  Đ đƣợc lƣu giữ trong Sổ đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ, Cơ sở dữ liệu về G  Đ và Hệ thống dữ liệu quốc gia về 

G  Đ. Cũng nhƣ có quyền yêu cầu các Trung tâm Đăng ký cung cấp. thông tin về 

G  Đ, hợp đồng, tài sản kê biên  đƣợc lƣu giữ trong Cơ sở dữ liệu để làm cơ sở 

chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của mình liên quan đến tài sản là động sản trừ 

tàu bay tàu biển. Tuy nhiên ngƣời muốn tìm hiểu thông tin về đăng ký và cung cấp 

thông tin G  Đ có thể tự tra cứu thông tin trong hệ thống đăng ký trực tuyến của 

cơ quan đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ hoặc yêu cầu  cung cấp thông tin có 

xác nhận của Trung tâm Đăng ký để làm căn cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp 

pháp của mình liên quan đến tài sản là động sản trừ tàu bay, tàu biển hoặc có thể 

yêu cầu cơ quan đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ cung cấp. 

   Nếu đơn không thuộc trƣờng hợp từ chối nêu trên thì cơ quan đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ có trách nhiệm cung cấp thông tin về G  Đ ngay trong 

ngày nhận đơn yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ. Trong trƣờng hợp phải kéo dài 

thời gian giải quyết đơn yêu cầu cung cấp thông tin thì cũng không quá 03 ngày làm 

việc. 

            Các viên chức đăng ký thực hiện quy trình cung cấp thông tin theo quy trình 

theo bảng 2.4 

TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

NGƢỜI THỰC 

HIỆN ĐĂNG KÝ  

(CÁN  Ộ ĐĂNG 

 

TIẾP NHẬN ĐƠN YÊU CẦU  

CUNG CẤP THÔNG TIN - Từ chối cung cấp 
thông tin, nêu  rõ lý do  

- Lập văn bản từ 

chối  
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KÝ) 

CÁN  Ộ ĐĂNG KÝ   

 Ộ PHẬN THU PHÍ  

CÁN  Ộ ĐĂNG KÝ  

 

 

CÁN  Ộ ĐĂNG KÝ  

 

LÃNH ĐẠO CƠ 

QUAN ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 Ộ PHẬN VĂN 

THƢ 

 

 

 

             ảng 2.4: Quy trình cung cấp thông tin tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-CĐKG  Đ ngày 19 tháng 3 năm 

2012 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 

            Tuy nhiên, kể từ khi hệ thống đăng ký trực tuyến triển khai, cá nhân tổ chức 

có thể tra cứu thông tin miễn phí trên hệ thống vì vậy số lƣợng cung cấp thông tin 

tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã giảm bớt theo thống kê đã có 1.313.994 

lƣợt cá nhân, tổ chức tự tra cứu, tìm hiểu thông tin về tài sản bảo đảm trên Hệ thống 

 
KKIIỂỂMM  TTRRAA  ĐĐƠƠNN  YYÊÊUU  CCẦẦUU  

CCUUNNGG  CCẤẤPP  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  

  
HHỢỢPP  LLỆỆ  

CCHHƯƯAA  HHỢỢPP  LLỆỆ  

 

TTHHUU  PPHHÍÍ  CCUUNNGG  CCẤẤPP  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  

TTRRAA  CCỨỨUU  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  TTRRÊÊNN    

PPHHẦẦNN  MMỀỀMM  ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ    

 

TRẢ KẾT QUẢ 

KKÝÝ  XXÁÁCC  NNHHẬẬNN  

TRÌNH KÝ 
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đăng ký trực tuyến, 11.575 lƣợt yêu cầu cung cấp thông tin đƣợc gửi qua phƣơng 

thực trực tuyến. 

          2.3.2. Gửi Văn bản thông báo về việc thế chấp phương tiện giao thông cơ 

giới đến các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài 

sản. 

         Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản gửi Văn bản thông báo thế chấp phƣơng 

tiện giao thông giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký quyền 

sở hữu, quyền sử dụng, quyền lƣu hành tài sản đƣợc quy định tại Nghị định số 

11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của 

Chính phủ và Thông tƣ 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 

05/11/2013. Việc cấp Văn bản thông báo thế chấp phƣơng tiện giao thông đƣợc 

thực hiện cùng với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ. 

          Sau khi đăng ký thế chấp phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, phƣơng 

tiện thủy nội địa, phƣơng tiện giao thông đƣờng sắt và ngƣời yêu cầu đăng ký đã 

nộp phí yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ thì cơ quan đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ gửi 01 bản sao văn bản 

chứng nhận đăng ký đến cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đăng ký lƣu hành 

phƣơng tiện giao thông. Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đăng ký phƣơng tiện giao 

thông phải cập nhật thông tin về việc phƣơng tiện giao thông đang đƣợc thế chấp 

ngay trong ngày nhận đƣợc bản sao văn bản chứng nhận đăng ký và cung cấp thông 

tin G  Đ. Khi thực hiện việc đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ (bao gồm đăng 

ký lần đầu, đăng ký thay đổi hoặc xóa đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ đã 

đăng ký), nếu ngƣời yêu cầu đăng ký có văn bản yêu cầu thông báo về việc thế chấp 

phƣơng tiện giao thông và đã nộp phí yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng 

ký và cung cấp thông tin G  Đ thì Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản có trách 

nhiệm gửi Văn bản thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông đến Cơ quan 

đăng ký quyền sở hữu, quyền lƣu hành tài sản qua thƣ điện tử (định dạng P F) và 

gửi qua đƣờng bƣu điện ngay trong ngày làm việc để kịp thời cập nhật, theo dõi. 
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          Theo quy định tại Điều 10 Thông tƣ liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-

BTNMT- CA ngày 05/11/2013 về việc Gửi thông tin trong trƣờng hợp tài sản thế 

chấp là phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, phƣơng tiện thủy nội địa, phƣơng 

tiện giao thông đƣờng sắt đến cơ quan đăng ký quyền sở hữu quyền sử dụng 

phƣơng tiện này. Việc quy định tại các Nghị định và Thông tƣ về việc các Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện việc cấp Văn bản thông báo phƣơng tiên 

giao thông cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt và đƣờng thủy đến cơ quan đăng ký lƣu 

hành phƣơng tiện nhƣng việc quá trình thực hiện ở mỗi Trung tâm Đăng ký lại 

không đồng bộ với quy trình giải quyết không giống nhau đặc biệt có Trung tâm 

Đăng ký nhƣ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội chƣa áp dụng tin học 

áp dụng phƣơng pháp thủ công để thực hiện hoạt động này dẫn đến sự chậm chễ 

trong thực hiện nhiệm vụ. 

          Thông tƣ 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BC ngày 05/11/2013 theo 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 Thông tƣ 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-

BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 “cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành 

phương tiện giao thông có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kết quả tiếp nhận, 

giải quyết thông tin về tài sản bảo đảm qua thư điện tử hoặc đến địa chỉ các Trung 

tâm Đăng ký”. Tuy nhiên việc áp dụng quy định này cũng nhƣ sự phối hợp giữa 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đối với cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền 

lƣu hành phƣơng tiện giao thông cơ giới không đƣợc thực hiện hiệu quả. Phần lớn 

các cơ quan này không gửi phản hồi thông báo kết quả tiếp nhận, giải quyết thông 

tin. Con số mà các Trung tâm Đăng ký gửi văn bản thông báo phƣơng tiện giao 

thông là rất lớn từ sau khi Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 

về thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, phƣơng 

tiện thủy nội địa, phƣơng tiện giao thông đƣờng sắt khi thực hiện việc đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ có hiệu lực số liệu thể hiện qua bảng tổng hợp từ 2012 

đến 30/10/2015 của các Trung tâm Đăng ký . 

          Tuy nhiên các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thực hiện cung cấp thông 

tin với số lƣợng còn rất khiêm tốn về Văn bản thông báo kê biên cho cơ quan thi 
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hành án cũng nhƣ văn bản thông báo thế chấp phƣơng tiện giao thông cho cơ quan 

đăng ký quyền sở hữu phƣơng tiện giao thông cơ đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy. 

Hầu hết các các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng phƣơng tiện giao 

thông cơ giới không phải hồi thông tin tiếp nhận Văn bản thông báo thế chấp 

phƣơng tiện giao thông cơ giới mà các Trung tâm Đăng ký đã gửi đi. 

            o cơ chế phối hợp chƣa đƣợc tốt, các cơ quan đăng ký quyền sở hữu 

phƣơng tiện giao thông cơ giới nhƣ Phòng cảnh sát giao thông đƣờng bộ tỉnh, thành 

phố, cơ quan quản lý phƣơng tiện đƣờng thủy nội địa, cơ quan quản đƣờng sắt chƣa 

thực hiện đồng bộ gửi thông báo tiếp nhận thông báo giao thông cho các Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản. Vì vậy các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản không 

cập nhật đƣợc thông tin về Văn bản tiếp nhận thông báo giao thông trong thời gian 

qua. 

          Số lƣợng đơn yêu cầu cung cấp thông tin Văn bản thông báo thế chấp phƣơng 

tiện giao thông thể hiện qua bảng số liệu 2.5 

Thời gian thống 

kê 

Loại việc Trung 

tâm 

Đăng ký 

TP. Hà 

Nội 

Trung 

tâm 

Đăng ký 

TP. 

HCM 

Trung 

tâm Đăng 

ký TP. 

Đà Nẵng 

Tổng 

cộng 

Từ năm 2005 

đến  

30/10/2015 Cung cấp thông tin 13,381 5,381 9,421 28,183 

Từ năm 2005 

đến  

30/10/2015 

Văn bản thông báo 

kê  biên 17 1 83 101 

Từ 1/11 đến 

15/6/2016 

Văn bản thông báo 

kê  biên 2 7 20  
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Từ năm 2012 

đến  

30/10/2015 

Văn bản thông báo 

thế chấp 

phƣơng tiện giao 

thông 34,260 73,109 82,362 189,731 

          ảng 2.5:  ảng tổng hợp báo cáo số 15/BC-CĐKG  Đ ngày 01/11/2015 của 

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm về cung cấp thông tin, Văn bản thông báo 

giao thông của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 

            2.4. Đánh giá về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản ở nước ta hiện nay 

Về ưu điểm: 

Thứ nhất, trên cơ sở cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức 

của Trung tâm Đăng ký đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong 

công tác đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ bảo đảm bằng động sản. Điều đó 

cho thấy sự hiện diện của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là hết sức cần thiết. 

Thứ hai, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

hiện nay nhìn chung hợp lý với đội ngũ công chức, viên chức có tinh thần trách 

nhiệm, thể hiện đƣợc năng lực chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp, kinh nghiệm công 

tác trong lĩnh vực đăng ký giao dịch tài sản (trung bình là 10 năm) và thái độ phục 

vụ tận tình, thân thiện. Qua đó, góp phần quan trọng giúp các Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đƣợc giao, tạo đƣợc 

thƣơng hiệu, uy tín của mình trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ công về đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ.   

Thứ 3, Tuy còn thiếu về biên chế nhƣng Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản có đội ngũ cán bộ, viên chức đƣợc tạo điều kiện để học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác. Lực lƣợng đội ngũ nhân sự tại các Trung 

tâm Đăng ký đa phần là cán bộ trẻ hăng say công việc, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, nỗ 

lực vƣợt qua khó khăn trong tình hình mới. 

Thứ 4, Trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2014 các Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản đã thực hiện lƣợng rất lớn đơn đăng ký và cung cấp thông tin 
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G  Đ bằng động sản với 1.796.753 đơn đăng ký các loại, trong đó Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội là 645.687 đơn, Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản tại TP. HCM là 703.937 đơn và Trung tâm Đăng ký tại TP. Đà Nẵng là 

447,169 đơn; trung bình mỗi năm  đơn đăng ký tăng 28,7% so với năm trƣớc. Thực 

tế đó đã khẳng định tầm quan trọng của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công chất lƣợng cao.  

 Thứ 5, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã phối hợp tốt với nhau, 

với cơ quan quản lý là Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, với các đơn vị 

thuộc  ộ Tƣ pháp, với chính quyền địa phƣơng nơi các Trung tâm Đăng ký có trụ 

sở, với các các cơ quan đăng ký lƣu hành phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng 

thủy, đƣờng bộ đƣờng sắt... khi thực hiện nhiệm vụ đã tạo nên đƣợc sức mạnh tập 

thể trong hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ hợp đồng và cung cấp 

thông tin về tài sản là động sản trừ tàu bay, tàu biển. 

 ên cạnh những ƣu điểm nhƣ đã nêu ở trên, tổ chức và hoạt động Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản trên thực tế còn có nhiều bất cập khó khăn nhƣ sau: 

Thứ nhất, biên chế cho các Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản nhìn chung 

còn thiếu. Viên chức tuyển dụng vào các Trung tâm Đăng ký luôn thấp hơn số biên 

chế đƣợc giao trong khi đó các Trung tâm Đăng ký phải tuyển hợp đồng lao động 

để hỗ trợ công tác đăng ký, công tác kế toán... việc bố trí sử dụng viên chức đã 

tuyển dụng theo vị trí việc làm chƣa hợp lý về nhiệm vụ, cũng nhƣ khối lƣợng công 

việc. Trung tâm Đăng ký thiếu nguồn nhân lực có chất lƣợng cao, do chất lƣợng 

viên chức không đồng đều, một số cán bộ hợp đồng chƣa qua đào tào về công tác 

đăng ký và cung cấp thông tin về G  Đ. 

Thứ hai, hiện nay Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chƣa xây dựng 

đƣợc chức danh Đăng ký viên, chƣa quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn, 

trách nhiệm đối với viên chức đăng ký (Đăng ký viên). Vì vậy các viên chức đăng 

ký chƣa thực hiện ký với tƣ cách là Đăng ký viên trên giấy chứng nhận và văn bản 

cung cấp thông tin. Vì vậy việc ký giấy chứng nhận trên đơn yêu cầu đăng ký và 

cung cấp thông tin do Giám đốc Trung tâm Đăng ký ký hoặc do Phó Giám đốc ký 
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thay. Trung tâm Đăng ký cần đƣợc tăng cƣờng tuyển dụng thêm viên chức đăng ký 

là những ngƣời đƣợc đào tạo bài bản về pháp luật dân sự, kinh tế, thƣơng mại để 

giải quyết công việc, hƣớng dẫn pháp luật cho ngƣời yêu cầu đăng ký có thể ký, 

chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. 

           Thứ 3, hàng ngày các viên chức tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản 

phải giải quyết số lƣợng đơn rất lớn dẫn đến sự quá tải về khối lƣợng công việc, 

mỗi ngày mỗi viên chức đăng ký cần giải quyết 69 đơn yêu cầu các loại. Theo tính 

toán, để giải quyết cho 01 đơn yêu cầu đăng ký, cán bộ đăng ký phải thực hiện trong 

15 phút (đối với đơn có số lƣợng từ 10 tài sản trở xuống, đối với đơn có số lƣợng từ 

10 tài sản trở lên thì thời gian làm việc lâu hơn). Nhƣ vậy, trong một ngày làm việc 

liên tục (đủ 8 tiếng), một cán bộ đăng ký chỉ có thể tiếp nhận, giải quyết và cấp giấy 

chứng nhận cho khoảng 35 đơn yêu cầu. 

          Thứ 4, Mặc dù hệ thống đăng ký trực tuyến đối với động sản trừ tàu bay tàu 

biển đi vào hoạt động từ ngày 19/3/2012 nhƣng  số lƣợng đơn đăng ký trực tuyến 

chiếm năm 2012 chiếm 14%, năm 2013 chiếm 30% và năm 2014 chiếu 40%.  o 

vậy phần lớn các đơn đăng ký thông qua phƣơng thức tuyền thống là trực tiếp, fax, 

email và qua bƣu điện. 

          Thứ 5, Việc phối hợp công tác giữa Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với 

các cơ quan đăng ký lƣu hành phƣơng tiện tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, đƣờng 

sắt đƣờng thủy còn chƣa hiệu quả theo Thông tƣ 15 /2013/TTLT-BTP-BGTVT-

BTNMT- CA ngày 05 tháng 11 năm 2013 trong phối hợp công tác. 

           Những hạn chế, bất cập nêu trên là do những nguyên nhân cơ bản sau 

           Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện công tác đăng ký tại các Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản còn thiếu về số lƣợng.  o nhiệm vụ đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ ngày càng lớn, nhƣng không tăng biên chế do yêu cầu cải cách 

hành chính.  o viên chức đăng ký còn thiếu nên các Trung tâm Đăng ký phải tuyển 

dụng lao động hợp đồng nhƣng các nhân viên hợp đồng một số chƣa có bằng đại 

học, đa phần là Trung cấp chƣa đƣợc đào tạo chính quy bài bản. Điều đó ảnh hƣởng 

đến công tác đăng ký dẫn đến sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
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          Thứ hai, về công tác xây dựng thể chế hiện nay các quy định pháp luật về 

đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ chủ yếu là các Nghị định, Thông tƣ, chƣa có 

luật về đăng ký giao dịch tài sản là động sản. Các giao dịch về động sản không gồm 

tàu bay, tàu biển là đăng ký tự nguyện. Có nhiều tổ chức tín dụng đăng ký khi có 

đợt thanh tra của Ngân hàng Nhà nƣớc.  ên cạnh đó, các cơ quan xây dựng pháp 

luật về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ chƣa xây dựng văn bản pháp luật điều 

chỉnh về trách nhiệm của viên chức đăng ký, chƣa xây dựng đƣợc chức danh đăng 

ký viên tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, cũng nhƣ chƣa xây dựng văn bản 

pháp luật quy định trách nhiệm trong việc thực hiện Thông tƣ 15/2013/TTLT-BTP-

BGTVT-BTNMT- CA ngày 05 tháng 11 năm 2013 hƣớng dẫn việc trao đổi, cung 

cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ 

quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lƣu hành tài sản. 

          Thứ ba, nhƣ phân tích mặc dù hệ thống đăng ký trực tuyến về đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ đã vận hành từ ngày 19/3/2012 nhƣng hơn 04 năm qua 

các tổ chức tín dụng và ngƣời dân chƣa mặn mà với phƣơng thức đăng ký này do sự 

tuyên truyền của cơ quan quản lý là Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chƣa 

thực sự có sức lan tỏa, các Trung tâm Đăng ký (đặc biệt là Trung tâm Đăng ký tại 

TP. HCM và TP. ĐN) chƣa tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến ngƣời dân về hệ 

thống này. 

          Thứ tư, việc phối hợp trao đổi cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử 

dụng, quyền lƣu hành tài sản chƣa hiệu quả do thiếu sự phối hợp của các cơ quan 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng dụng quyền lƣu hành tài sản với các Trung 

tâm Đăng ký trong việc phản hồi thông tin tiếp nhận Văn bản thông báo thế chấp 

phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy. 

Kết luận chương 2 

  Đối với nƣớc ta việc thiết lập hệ thống các Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản trong những năm qua là phù hợp với điều kiện phát triển nền kinh tế thị 

trƣờng, dƣới sự quản lý của Nhà nƣớc, góp phần xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền 
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xã hội chủ nghĩa, mở rộng kinh tế đối ngoại, thực hiện đổi mới kinh tế, xã hội theo 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và cải cách hành chính theo Nghị quyết số 

30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 – 2020.  

 Hoạt động đăng ký và cung cấp về giao dịch bảo đảm hợp đồng bằng động 

sản (trừ tàu bay, tàu biển) và thông báo kê biên tài sản thi hành án nhằm công khai 

hóa các G  Đ, minh bạch thị trƣờng tín dụng và thiết lập thứ tự ƣu tiên thanh toán 

góp phần tích cực phòng ngừa tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự kinh tế. 

 Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp 

dịch vụ hành chính công, hoạt động không vì lợi nhuận góp phần quan trọng để Nhà 

nƣớc thực hiện quản lý các hoạt động giao dịch thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu 

quốc giao về giao dịch bảo đảm. Trong những năm qua đã thực hiện tốt chức năng 

và nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch dịch bằng 

động sản (trừ tàu bay, tàu biển) thông báo về việc thế chấp phƣơng tiện giao thông 

cơ giới đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy nội địa giữa cơ quan đăng ký giao dịch 

bảo đảm với cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lƣu hành tài sản. 

Trong tổ chức và hoạt động các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản còn một số 

hạn chế nhƣng đã góp phần cung cấp dịch vụ hành chính công có chất lƣợng cao, 

thực hiện tốt công tác đăng ký góp công khai minh bạch tài sản, hƣớng đến xây 

dựng nền hành chính “phục vụ” trong sạch vững mạnh phục vụ của ngƣời dân, 

ngƣời yêu cầu đăng ký.  
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Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ HOẠT 

ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TÀI SẢN 

Ở NƯỚC TA  HIỆN NAY. 

 3.1. Quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản 

 Từ việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản ở nƣớc ta hiện nay bên cạnh những kết quả đã 

đạt đƣợc, trong thời gian tới cần hoàn thiện và đổi mới cho phù hợp với tình hình 

mới thực hiện mục tiêu cung cấp dịch vụ công với chất lƣợng tốt và cải cách thủ tục 

hành chính 

           Thứ nhất, đổi mới phải cụ thể hóa đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng về việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách và cơ chế cung ứng dịch công 

cộng thích ứng với thể chế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Nhà nƣớc 

không ngừng nâng cao mức bảo đảm các dịch vụ công cộng thiết yếu cho nhân dân. 

Đổi mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

của dân, do dân, vì dân, phát huy dân chủ, phục vụ dân tốt hơn theo phƣơng châm 

“nhà nƣớc phục vụ”, cải cách hành chính nhằm rút ngắn thời gian đăng ký và cung 

cấp thông tin G  Đ , xây dựng nền hành chính thân thiện với cá nhân, tổ chức. 

Thứ hai, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao 

dịch, tài sản phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách tƣ pháp, cải cách hành 

chính, cần tập trung vào những định hƣớng theo Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 

08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nƣớc giai đoạn 2011-2020. Xây dựng hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ phát triển bền vững, chuyên nghiệp hiện đại, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò 

của thiết chế này trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa.  

Thứ ba, việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, 

tài sản phải khoa học, khách quan, xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn, kế thừa những 
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kết quả tích cực đã đạt đƣợc, khắc phục những hạn chế, bất cập, phù hợp thông lệ 

quốc tế và có lộ trình, bƣớc đi thích hợp trong từng giai đoạn. 

 Thứ tư, củng cố kiện toàn về tổ chức các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đăng ký; phải gắn với mục tiêu 

nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ đăng ký, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đăng ký và 

tìm hiểu thông tin về G  Đ của ngƣời dân và doanh nghiệp.  ảo đảm phân quyền 

và phân cấp hợp lý; quản lý thống nhất từ trung ƣơng nhƣng vẫn bảo đảm quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

3.2. Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng 

ký giao dịch, tài sản 

Đổi mới tổ chức và hoạt động Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là để 

tăng cƣờng năng lực cho các Trung tâm Đăng ký, bảo đảm nâng cao chất lƣợng 

dịch vụ hành chính công theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh hiệu quả 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của  ộ Tƣ pháp trong lĩnh vực đăng ký và cung cấp 

thông tin G  Đ. Thực hiện tốt chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng pháp luật của Nhà 

nƣớc và xuất phát từ thực tiễn cải cách bộ máy hành chính nhà nƣớc trong những 

năm qua, vấn đề đổi mới Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trong những năm tới 

cần tập trung vào những định hƣớng theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 

của Chính phủ ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc. 

 Thứ nhất, cần có một tầm nhìn chiến lƣợc đối với cải cách bộ máy hành 

chính của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; kiện toàn tổ chức nhằm nâng cao 

trách nhiệm và chất lƣợng của đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký, qua đó giúp 

bảo vệ và bảo đảm tốt hơn nữa các quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức trong lĩnh 

vực đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ. 

 Thứ hai, đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản nhằm tạo bƣớc đột phá về chất lƣợng dịch vụ công trên cơ cở hoàn thiện thể chế 

về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ nhằm làm rõ vị trí, định hƣớng, phát triển 

của thiết chế đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ tạo tiền đề chiến lƣợc cho việc 
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thiết kế lại chức năng, nhiệm vụ, đổi mới mô hình tổ chức của các Trung tâm Đăng 

ký phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. 

Thứ 3, kiện toàn tổ chức bộ máy và số lƣợng ngƣời làm việc của các Trung 

tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo hƣớng tính gọn, chuyên nghiệp, phù hợp với 

khối lƣợng công việc đƣợc giao. Xây dựng đội ngũ viên chức vững vàng về tƣ 

tƣởng chính trị, thành thạo vè chuyên môn  nghiệp vụ, thân thiện, chuyên nghiệp 

trong tác phong và thái độ phục vụ ngƣời dân, bảo đảm các chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tƣ pháp. 

 Thứ tư, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ 

thông tin trong tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

Nghiên cứu đề xuất áp dụng giá trị pháp lý đối với các văn bản điện tử, từ đó rút 

ngắn quy trình xử lý, giảm số lƣợng và đơn giản hóa giấy tờ, hồ sơ. Phấn đấu từ 

năm 2017 các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 

là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép ngƣời sử dụng thanh toán lệ phí 

(nếu có) đƣợc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể đƣợc thực hiện trực 

tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến ngƣời sử dụng. 

          Thứ năm, tăng cƣờng hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức của xã hội đối với hoạt động và chất lƣợng dịch vụ do các 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản cung cấp. Một mặt duy trì các phƣơng thức 

đăng ký đa dạng, bảo đảm quyền lựa chọn của ngƣời dân, mặt khác tập trung phổ 

biến rộng rãi các tiện ích của việc đăng ký trực tuyến, từ đó góp phần tăng tỷ lệ 

đăng ký trực tuyến G  Đ. Phấn đấu đến năm 2018, tỷ lệ đăng ký trực tuyến các 

G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) đạt từ 70% trở lên. 

          Thứ sáu, đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản nhằm tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành đối với tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; bảo đảm sự phối hợp chặt 

chẽ  giữa các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản và các đơn vị chức năng khác 

thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm với  ộ Tƣ pháp và các đơn vị khác 

có mối liên hệ công tác.              
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 3.3. Giải pháp đối mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký 

giao dịch, tài sản 

 3.3.1 Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách 

           Thứ nhất, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, cơ quan quản lý các 

Trung tâm Đăng ký phối hợp với các đơn vị  thuộc  ộ Tƣ pháp nghiên cứu, đề xuất, 

xây dựng và trình cấp có thẩm quyền dự án Luật Đăng ký tài sản xây dựng và trình 

Chính phủ ban hành các Nghị định hƣớng dẫn thi hành Luật Đăng ký tài sản  khi 

luật này đƣợc thông qua. 

          Thứ hai, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cần xây dựng và trình Thủ 

tƣớng Chính phủ ban hành “chiến lược phát triển công tác đăng ký và cung cấp 

thông tin giao dịch bảo đảm đến năm 2020, tầm nhìn 2030” nhằm xác định rõ vị trí, 

vai trò của công tác đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ bằng động sản (trừ tàu 

bay, tàu biển)  trong đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt đối với việc thu hút vốn đầu 

tƣ, thúc đẩy sự tăng trƣởng của thị trƣờng tin dụng nói chung cũng nhƣ thúc đẩy 

hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ nói riêng. 

           Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ bảo đảm trên cơ sở các quy định của  ộ luật  ân sự (sửa đổi) với mục tiêu 

cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tập trung vào việc rút ngắn quy trình, thời hạn 

giải quyết hồ sơ, chuẩn hóa các loại giấy tờ, tạo thuận lợi tối đa cho ngƣời dân và xã 

hội khi thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, 

tàu biển) tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. Sửa đổi, bổ sung các Thông 

tƣ hoặc phối với các  ộ, ngành có liên quan ban hành sửa đổi, bổ sung các Thông 

tƣ liên tịch về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ.  

           3.3.2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

           Thứ nhất, tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng và hiệu quả quản lý của Cục Đăng 

ký quốc gia giao dịch bảo đảm với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản bằng 

việc triển khai các giải pháp: chỉnh đốn lề lối làm việc; tổ chức họp giao ban định 

kỳ; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn nghiệp vụ đối với các Trung 

tâm Đăng ký; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền thực hiện một số công việc 
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giữa Cục Đăng ký và các Trung tâm Đăng ký; thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát kết 

quả tác nghiệp của các Trung tâm Đăng ký, thực hiện nhắc nhở, chấn chỉnh khi 

Trung tâm Đăng ký có những hoạt động chƣa bảo đảm đúng các định hƣớng đã đề 

ra..., bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo 

đảm đƣợc thông suốt.  

           Thứ hai, thúc đẩy khối đoàn kết nội bộ thông qua các hoạt động;  khuyến 

khích và tăng cƣờng gặp gỡ, giao lƣu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Trung tâm 

Đăng ký , thi đua tăng tỷ lệ đơn đăng ký trực tuyến, thi đua chấp hành kỷ luật, kỷ 

cƣơng và xây dựng tập thể đoàn kết, thu hẹp khoảng cách địa lý, tăng cƣờng sự 

quan tâm, chia sẻ gắn bó giữa các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản và với Cục 

Đăng ký, với  ộ, Ngành Tƣ pháp. 

           Thứ ba, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị, khuyến khích và thu hút các 

ý tƣởng, ý kiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, ngƣời lao động trong việc phát huy 

hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

           3.3.3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký 

            Thứ nhất, xác định cụ thể chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho từng Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản, bảo đảm bộ máy tinh gọn, phù hợp với khối lƣợng công 

việc và thống nhất với Đề án vị trí việc làm của mỗi Trung tâm Đăng ký. Trong 

công tác tuyển dụng chú trọng tuyển dụng viên chức đối với những cán bộ trình độ 

chuyên môn nghiêp vụ, có kinh nghiệm trong công tác. 

           Thứ hai, Tăng cƣờng tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký các văn bản pháp luật nhƣ Nghị định 

số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về G  Đ, Nghị định số 

11/2012/NĐ-CP ngày 22/2/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về G  Đ và Nghị 

định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký và cung cấp 

thông tin G  Đ; Thông tƣ 05/2011/TT- TP ngày 16/02/2011 của  ộ Tƣ pháp 

hƣớng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ, hợp đồng, 

thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phƣơng thức trực tiếp, bƣu điện, fax, 
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thƣ điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; Thông tƣ 22/2010/TT-BTP 

ngày 6 tháng 12 năm 2013 Hƣớng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến 

G  Đ, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án và các văn bản pháp 

luật khác có liên quan về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ bằng động sản (trừ 

tàu bay tàu biển)...và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

           Thứ ba, tăng cƣờng công tác giáo dục chính tƣ tƣởng đạo đức nghề nghiệp, 

trách nhiệm công vụ song song với việc tăng cƣờng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 

đăng ký, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của ngƣời cán bộ 

tƣ pháp, quyết tâm học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức của Ngƣời, phấn đấu 

thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định 2659/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012 của  ộ trƣởng  ộ Tƣ pháp. 

           Thứ tư, bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn và thái độ 

phục vụ nhân dân tốt trong công việc cần tiếp xúc với ngƣời dân, ngƣời có yêu cầu 

đăng ký. Đề cao trách nhiệm thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác 

đăng ký. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát chất lƣợng cung cấp dịch vụ công thông 

qua các hình thức: đánh giá của khách hàng, bình chọn trong đội ngũ cán bộ đăng 

ký .... 

          Thứ tư, tăng cƣờng công tác luân chuyển cán bộ giữ vị trí lãnh đạo trong đơn 

vị quản lý nhà nƣớc thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm với lãnh đạo 

các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đảm bảo sự minh bạch khách quan trong 

quản lý của đơn vị tự chủ hoàn toàn về hoạt động tổ chức bộ máy. 

            3.3.4. Về công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin 

            Thứ nhất, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn thực hiện hoạt 

động phổ biến pháp luật về G  Đ và đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ bằng 

động sản (trừ tàu bay, tàu biển) trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, trọng tâm 

là phổ biến các tiện ích của việc đăng ký trực tuyến và khuyến khích ngƣời dân sử 

dụng phƣơng thức này nhằm tăng tỷ lệ đăng ký trực tuyến. 

           Thứ hai, hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến đối với các G  Đ bằng 

động sản (trừ tàu bay, tàu biển) theo hƣớng nâng cấp và hoàn thiện các tính năng 
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của phần mềm đăng ký, thực hiện nâng cấp dịch vụ công đối với động sản lên cấp 

độ 4 bảo đảm thân thiện, tiện lợi và an toàn, bảo mật thông tin tối đa cho ngƣời sử 

dụng. 

           3.3.5. Về cơ chế tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

            Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghị định Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 

tháng 04 năm 2006 các quyền tự chủ hoàn toàn, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 

nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công 

lập (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền quyết định 

thành lập, Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 04/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tƣ liên tịch số 11/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 

17/6/2011 của  ộ Tƣ pháp,  ộ Nội vụ hƣớng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng 

viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tƣ pháp;  

            Thứ hai, thực hiện Thông tƣ 69/2011/TTLT-BTC-BTP Hƣớng dẫn chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, phí cung 

cấp thông tin về G  Đ và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thƣờng xuyên bên cạnh 

đó nghiên cứu cơ sở phục vụ việc tính đúng, tính đủ phí, lệ phí đăng ký, cung cấp 

thông tin; nghiên cứu khả năng chuyển một số mục lệ phí thành phí, chuyển một số 

hoạt động thu phí sang thu dịch vụ cho phù hợp với thực tiễn, từ đó đề xuất  ộ Tài 

chính sửa đổi Thông tƣ hƣớng dẫn ché độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí 

đăng ký, cung cấp thông tin về G  Đ. 

            Thứ ba, Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tiếp tục cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm hoàn toàn về kinh phí, đồng thời nghiên cứu đề xuất phƣơng án phân 

bổ nguồn tài chính hợp lý, bảo đảm sự đóng góp, tham gia tích cực của các Trung 

tâm Đăng ký vào các hoạt động của  ộ, của Ngành. 

           Thứ tư, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phối hợp với các tổ chức 

quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Tài chính IFC tập trung mọi nguồn lực trong việc hoàn 

thiện, nâng cấp Hệ thống đăng ký trực tuyến về G  Đ đảm bằng động  sản (trừ tàu 

bay, tàu biển) đáp ứng yêu cầu của ngƣời dân và doanh nghiệp trong quá trình đăng 
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ký. Hƣớng phát triển đến năm 2017 dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ 

hợp đồng bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) đƣợc cung cấp trực tuyến cấp độ 4 

nhằm đáp ứng cải cách thủ tục hành chính. 

           3.3.6. Thúc đẩy hoạt động đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo 

đảm,  hợp đồng bằng động sản (trừ tàu bay tàu biển) 

           Thứ nhất, đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền truyền thông về thiết chế 

đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, đổi mới quy trình đăng ký và cung cấp thông 

tin G  Đ theo hƣớng đơn giản hóa, tạo điều kiện cho ngƣời dân tiếp cận với hệ 

thống thống đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, qua đó đáp ứng yêu cầu minh 

bạch hóa các giao dịch dân sự, kinh tế. 

          Thứ hai, xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về G  Đ bằng động sản (trừ 

tàu bay, tàu biển) hệ thống các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trở thành địa 

chỉ cung cấp dịch vụ công có chất lƣợng, đáng tin cậy của Ngành Tƣ pháp trong 

việc đăng ký và tìm hiểu thông tin. Hệ thống các Trung tâm Đăng ký đƣợc tin học 

hóa hoàn toàn, phƣơng thức đăng ký đƣợc đa dạng hóa, bảo đảm đáp ứng tốt nhu 

cầu đăng ký và tìm hiểu thông tin của xã hội, thực hiện tốt vai trò công khai hóa 

tình tình pháp lý của tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển), bảo vệ quyền và lợi 

ích của ngƣời dân khi tham gia các giao dịch dân cự có liên quan đến tài sản. 

                                                    Kết luận chương 3 

           Có thể nói, trải qua 15 năm thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin 

về giao dịch bảo đảm hợp đồng bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) đồng thời là 

quá trình xây dựng, củng cố, kiện toàn về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ( ộ Tƣ 

pháp) 

           Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin giữa lý luận và thực tiễn có mối 

quan hệ biện chứng với nhau, thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của lý luận, sự 

hình thành của lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.  o 

vậy, qua nghiên cứu những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động, đánh giá thực 

trạng về tổ chức và hoạt động, tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ 
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chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. Với ý nghĩa đó, tại 

chƣơng 3 đã hoàn thành nghiên cứu các vấn đề sau:  

           Thứ nhất, đã phân tích các quan điểm đổi mới theo Nghị quyết số 30C/NQ-

CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chƣơng trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nƣớc giai đoạn 2011-2020. Xây dựng hoạt động đăng ký và cung cấp 

thông tin G  Đ phát triển bền vững, chuyên nghiệp hiện đại.  Đổi mới tổ chức và 

hoạt động Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là để tăng cƣờng năng lực cho các 

Trung tâm Đăng ký, bảo đảm nâng cao chất lƣợng dịch vụ công theo hƣớng chuyên 

nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của  ộ Tƣ pháp 

trong lĩnh vực đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ.  

           Thứ hai, đã xác định đƣợc các phƣơng hƣớng cho việc đề ra các giải pháp 

nâng cao tổ chức và hoạt động Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là để tăng 

cƣờng năng lực cho các Trung tâm Đăng ký.  ảo đảm nâng cao chất lƣợng dịch vụ 

công theo hƣớng chuyên nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh hiệu quả đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản nhằm tạo bƣớc đột phá về chất 

lƣợng dịch vụ công. Kiện toàn tổ chức bộ máy và số lƣợng ngƣời làm việc của các 

Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản theo hƣớng tính gọn, chuyên nghiệp, phù hợp 

với khối lƣợng công việc đƣợc giao Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính gắn với 

ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Đăng 

ký giao dịch, tài sản nhằm tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều 

hành đối với tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản. 

           Thứ ba, trên cơ sở các quan điểm đổi mới, để xuất một số giải pháp về tiếp 

tục hoàn thiện pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng 

động sản (trừ tàu bay, tàu biển) bảo đảm trên cơ sở các quy định của  ộ luật  ân sự 

(sửa đổi) với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính. Tăng cƣờng kỷ luật, kỷ 

cƣơng và hiệu quả quản lý của Cục Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm với 

các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thúc đẩy khối đoàn kết nội bộ thông qua 

các hoạt động. Khuyến khích phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Tăng cƣờng 
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tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng cho đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh công tác truyền thông 

và ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị. 
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KẾT LUẬN 

          Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sƣ nghiệp công lập thuộc Cục 

Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ( ộ Tƣ pháp) cung cấp dịch vụ hành chính 

công, hiện nay hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực 

hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và cơ quan quản lý cấp 

trên cần tăng cƣờng hơn nữa công tác kiểm tra quản lý các Trung tâm Đăng ký 

trong việc thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về động sản (trừ tàu 

bay, tàu biển) theo hƣớng thống nhất, công khai, minh bạch, đảm bảo tính khả thi 

qua đó tạo thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục 

đăng ký, giảm chi phí thực hiện, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Hiến pháp năm 

2013,  ộ luật dân sự năm 2015… đồng thời tiếp tục kế thừa các quy định còn phù 

hợp của pháp luật hiện hành. 

           Trên cơ sở tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài 

sản trong những năm qua, các Trung tâm Đăng ký cần tiếp tục đổi mới, kiên quyết 

khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao chất lƣợng dịch vụ hành chính 

công và hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đề cao trách 

nhiệm và tính gƣơng mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức tại các Trung tâm 

Đăng ký, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm của  an Cán sự Đảng, 

Lãnh đạo  ộ, Đảng ủy, của cấp ủy, chính quyền địa phƣơng, cũng nhƣ tăng cƣờng 

hơn nữa sự phối hợp với các đơn vị trong và ngoài  ộ Tƣ pháp trong quá trình triển 

khai các hoạt động để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đƣợc 

giao. 

           Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã từng bƣớc khẳng định đƣợc vị trí 

quan trọng, không thể thiếu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên cần định 

hƣớng xây dựng, tổ chức thực hiện thiết chế đăng ký và cung cấp thông tin về 

G  Đ bằng động sản, hợp đồng (trừ tàu bay, tàu biển) ngày càng hiệu quả hơn 

nữa. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo đến năm 2017 

dịch vụ đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ, hợp đồng bằng động sản (trừ tàu 
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bay, tàu biển) đƣợc cung cấp trực tuyến cấp độ 4 nhằm đáp ứng cải cách thủ tục 

hành chính. 

          Để tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản hoàn thiện, 

phát huy hiệu quả trong giai đoạn hiện nay phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp 

nhƣ hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về đăng ký và cung cấp thông tin 

G  Đ bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ 

làm công tác đăng ký, tăng cƣờng cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động đăng ký và 

cung cấp thông tin G  Đ tại các Trung tâm Đăng ký, tích cực tuyên truyền pháp 

luật về đăng ký và cung cấp thông tin G  Đ để “thiết chế đăng ký và cung cấp 

thông tin giao dịch bảo đảm thật sự trở thành người bạn đồng hành, mang lại giá 

trị gia tăng đích thực cho cộng đồng doanh nghiệp khi ký kết, thực hiện hợp đồng 

bảo đảm”[40]. Vì vậy cần nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Đăng ký giao dịch, tài sản góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của ngành Tƣ pháp xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.                        
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