
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /2020/QĐ/UBND         Long An, ngày      tháng   10  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 Long An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp bảo đảm;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của 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 3688 /TTr-STP ngày 
19/10/2020.

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 Long An.

Điều 2.  Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Long An và các cơ quan 
có liên quan, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc 

Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành 
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Ban NCTCD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/nghi-dinh-102-2017-n%C3%B0-cp-dang-ky-bien-phap-bao-dam-332648.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-07-2019-tt-btp-dang-ky-the-chap-quyen-su-dung-dat-tai-san-gan-lien-voi-dat-430109.aspx
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