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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022  

của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về 

đăng ký biện pháp bảo đảm; Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.  

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm 

trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả quy định của Nghị 

định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp 

bảo đảm (sau đây gọi tắt là Nghị định 99/2022/NĐ-CP).   

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các cơ quan chuyên môn, giúp việc về công tác giao dịch bảo đảm quy 

định tại Nghị định 99/2022/NĐ-CP. 

Các hoạt động triển khai Nghị định 99/2022/NĐ-CP phải bám sát với thực 

tiễn; đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng áp 

dụng nghị định.  

Công tác triển khai phải thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, chất lượng, tránh phô 

trương, hình thức; có sự phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan có liên quan, đảm 

bảo tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra. 

II. NỘI DUNG  

1. Tham dự các Hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan cử công chức tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ 

về đăng ký biện pháp bảo đảm, công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp 

bảo đảm theo Kế hoạch của Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. 
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Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2023 (theo Kế hoạch riêng của Cục 

đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm).  

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến và tập huấn Nghị định số 99/2022/NĐ-CP  

2.1. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Phòng Hành chính tư pháp). 

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, các tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, các phòng, đơn vị 

thuộc Sở Tư pháp và một số cơ quan khác có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị (dự kiến Quý 

I năm 2023). 

2.2. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm, công tác 

quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm 

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức 

tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp và 

một số cơ quan khác có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: Sau khi Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm -

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị (dự kiến Quý II năm 2023, có kế hoạch cụ thể) 

3. Công bố, niêm yết thủ tục hành chính 

3.1. Ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 01/2023. 

3.2. Niêm yết thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm 

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất 

đai tỉnh; Các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.  

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2023. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này được sử dụng 

theo quyết định giao dự toán ngân sách năm 2023 của các cơ quan, đơn vị.   
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổ chức triển khai đầy đủ các nội dung, đảm bảo thời gian theo Kế hoạch này và 

chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. Đồng thời, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi, đôc đốc các đơn vị 

thực hiện niêm yết thủ tục hành chính về đăng ký biện pháp bảo đảm và chủ trì 

thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 

99/2022/NĐ-CP. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị phản hồi bằng văn bản về Sở Tư pháp (Phòng Hành chính tư pháp) để tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp);                         

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Thường trực UBND tỉnh;  

- Các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện;  

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh An Giang;  

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Bình 
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