BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
THƯ NGỎ
Về việc khuyến khích sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp
bảo đảm bằng động sản
----Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng
động sản, trừ tàu bay, tàu biển
Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang trở thành đại
dịch của toàn thế giới và tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội…
Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống dịch COVID 19 ở nước ta đã được triển
khai rộng khắp, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các
ngành và của toàn dân, qua đó được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân đồng
tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành các văn bản quan trọng về việc đẩy mạnh việc phòng, chống dịch Covid-19
như Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020, Chỉ thị số 15 CT-TTg ngày 27/3/2020.
Ngày 27/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp cũng đã
ban hành Công văn 1113/BTP-BCĐ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng
chống dịch Covid-19. Theo tinh thần của các văn bản chỉ đạo nêu trên, để góp phần
kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, “Các cấp, các ngành tích
cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo
điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến
khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục
hành chính trên môi trường mạng”.
Để triển khai nghiêm túc và có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp, liên quan
tới việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm
bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp, Cục
Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đề nghị các tổ chức, cá nhân ứng dụng mạnh
mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký, theo đó tăng cường, tích cực sử
dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm bằng động sản thay cho việc
sử dụng phương thức đăng ký trực tiếp như hiện nay. Việc đăng ký biện pháp bảo
đảm trên hệ thống đăng ký trực tuyến được thực hiện thông qua địa chỉ website
chính thức sau: https://dktructuyen.moj.gov.vn

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang bùng phát
và diễn biến hết sức phức tạp, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực
đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Bộ Tư
pháp là giải pháp quan trọng, cấp bách và cần thiết để hạn chế tối đa việc tiếp xúc
nơi đông người, việc đi lại, di chuyển, từ đó, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm
bệnh trong cộng đồng, kiềm chế có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh.
Để thực hiện đăng ký trực tuyến, các tổ chức, cá nhân chỉ cần đề nghị cấp mã
số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm thông qua việc kê khai thông tin
theo mẫu Văn bản yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo
đảm, kèm theo Giấy tờ xác định tư cách pháp lý và gửi về Cục Đăng ký quốc gia
giao dịch bảo đảm theo địa chỉ sau:
Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Ngõ 25 đường Nguyễn Cơ
Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội (đối diện trụ sở
Công an quận Nam Từ Liêm).
Mọi thắc mắc có thể liên hệ một trong các đơn vị sau để được hướng dẫn và
giải đáp:
1. Bộ phận quản lý, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu, tài khoản đăng ký trực
tuyến và hỗ trợ người dùng: 024.62739677
2. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hà Nội: 024.37227501 024.37227428 (bộ phận đăng ký)
3. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hồ Chí Minh: 028.22433558
- 028.22455170 (bộ phận đăng ký)
4. Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Đà Nẵng: 0236.3933111
- 0236.3933555 (bộ phận đăng ký)
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý tổ chức, cá nhân./.
Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
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