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I LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

1 1
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng
đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản
gắn liền với đất)   -1.004583

X

2 2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai  -1.004550 X

3 3 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền
sở hữu trên Giấy chứng nhận    -.003862 X

4 4 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu  -
1.003688 X

5 5 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký   -
1.003625 X

6 6 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi
của cơ quan đăng ký  -1.003046 X

7 7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  -
2.000801 X

8 8 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở    -1.001696 X
9 9 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất   -1.000655 X

II LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)
10 1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  -1.005092 X
11 2 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ   -2.001914 X

III LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
12 1 Lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình -1.003042 X

IV LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
13 1 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp -2.001955 X

V LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI



14 1 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
-2.000286 X

15 2 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện -2.000282 X
16 3 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện -2.000477 X

VI LĨNH VỰC HỘ TỊCH
17 1 Cấp bản sao trích lục hộ tịch-2.000635 X

VII LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

18 1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng
nhận-2.000843

X

19 2 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường
hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)-2.000884 X

20 3 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp
hoặc chứng nhận-2.000815 X

21 4 Cấp bản sao từ sổ gốc-2.000908 X
22 5 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực-2.000942 X
23 6 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch-2.000927 X
24 7 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch-2.000913 X

VIII LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
25 1 Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu-2.001215 X
26 2 Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước-2.001214 X
27 3 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước-2.001212 X
28 4 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước-2.001211 X

29 5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác-1.006391 X

30 6 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa-1.004088 X
31 7 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa-1.004047 X

32 8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện
thủy nội địa-1.004036 X

33 9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng
ký phương tiện-1.004002 X



34 10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký
phương tiện-1.003970 X

35 11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện-1.003930 X
36 12 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện-2.001659 X
37 13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật-2.001711 X

38 14 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình
chính -1.009453 X

39 15 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính -1.009455 X
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