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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số : 04/2012/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 04 tháng 5 năm 2012

CHỈ THỊ
Về việc triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP ngày 23/7/2010 của Chính
phủ về ñăng ký giao dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh An Giang

Ngày 23/7/2010, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP về ñăng
ký giao dịch bảo ñảm (sau ñây gọi tắt là Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP), có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 09/9/2010. ðể triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị ñịnh số
83/2010/Nð-CP trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà
nước về ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản gắn liền với
ñất, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình ñăng ký, tìm
hiểu thông tin về giao dịch bảo ñảm, ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
ñịa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố (sau ñây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong phạm vi trách nhiệm
của mình phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP, ñặc
biệt là trong lĩnh vực ñăng ký giao dịch bảo ñảm bằng quyền sử dụng ñất, tài sản
gắn liền với ñất.
2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan:
a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị ñịnh số 83/2010/Nð-CP cho
cán bộ, công chức, tổ chức và cá nhân trên ñịa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách
nhiệm trong việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về ñăng ký giao dịch bảo ñảm.
b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước - Chi
nhánh An Giang, các tổ chức tín dụng trên ñịa bàn tỉnh, tổ chức ñoàn thể, hiệp hội có
kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch bảo ñảm, ñăng ký giao dịch
bảo ñảm.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường trong việc hướng dẫn,
kiểm tra, theo dõi, ñôn ñốc, ñánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị ñịnh số
83/2010/Nð-CP về ñăng ký giao dịch bảo ñảm ñối với quyền sử dụng ñất, tài sản gắn
liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Sở Tài Nguyên và Môi trường:
a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh An Giang, Sở
Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan xây
dựng và trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp, trao ñổi và cung cấp thông tin
về tình trạng pháp lý của tài sản bảo ñảm giữa các Văn phòng ðăng ký quyền sử
dụng ñất, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ
quan có liên quan khi thực hiện giao dịch theo ñúng quy ñịnh của Nghị ñịnh số
83/2010/Nð-CP.

