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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

 Số:           /2020/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Phú Thọ, ngày         tháng   7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

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 Phú Thọ 

                               

                           ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; 

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 09/TTr-STP ngày 

29/6/2020. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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 Phú Thọ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 

và thay thế Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2012 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao 

dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Thủ  trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND 

các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./. 

 
Nơi nhận: 

- VP Chính phủ; 

- Website Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế (Bộ TN và MT); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Cục ĐKQG giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

-  CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Trung tâm CBTH; Cồng TTĐT tỉnh; 

- CPVP; NCTH; 

- Lưu: VT, NC1. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN                    

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                    

 

 

 

 

                Phan Trọng Tấn 
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