
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /STP-BT&HCTP 

V/v triển khai thực hiện Quy chế  

phối hợp trong quản lý nhà nước về 

đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng  7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; 

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, 

Thông tin & Truyền thông; 

- Các tổ chức hành nghề công chứng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

 

 
 

 

Ngày 18/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành  

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà 

nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND); Quyết 

định số 03/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2021. 

Để đảm bảo thực hiện thống nhất, có hiệu quả Quyết định số 03/2021/QĐ-

UBND, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức (như kính gửi):  

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế ban hành 

kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND và các văn bản pháp luật về đăng ký 

giao dịch bảo đảm đến các tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và cá 

nhân có liên quan nhằm nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ 

chức, đơn vị và cá nhân. 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện có hiệu quả 

các nội dung phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Quy chế; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn 

các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện đăng ký và quản lý đăng 

ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cung cấp thông tin về 

hoạt động đăng ký thế chấp; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác 

phối hợp trong lĩnh vực quản lý của sở, ngành, địa phương, gửi Sở Tư pháp tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.  
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Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (qua phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp, số điện thoại 0207 3922832) để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                          
- UBND tỉnh       (báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Như trên (thực hiện); 

- Phòng TP huyện, TP;                                                                                 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, BT&HCTP 
  (L.T.T.Hà)                              

                        

                       KT. GIÁM ĐỐC 

        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

        Đặng Thị Thanh Hương 
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