UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số4768UBND-ĐC

Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 2960/QĐ-UBND ngày
20/11/2019 của UBND Tỉnh.

Kính gửi:
- Phòng Tư pháp;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường.
UBND thành phố Huế nhận được Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày
20/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy chế phối hợp trong
quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đã được đăng tải trên Cổng
Thông tin Điện tử của Tỉnh và thành phố Huế). Liên quan đến nội dung này,
UBND thành phố Huế có ý kiến như sau:
1. Giao Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức
năng, nhiệm vụ để tham mưu UBND thành phố Huế triển khai việc tổ chức tuyên
truyền, phố biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn.
2. Giao Phòng Tư pháp rà soát, có văn bản hướng dẫn UBND các phường
thực hiện đúng quy định của pháp luật về chứng thực hợp đồng, giao dịch liên
quan đến tài sản bảo đảm và chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo
đảm đã được chứng thực.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND TP;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP;
- UBND 27 phường thuộc TP;
- Cổng TTĐT TP; (để đăng tải)
- Trung tâm HCC TP; (để niêm yết)
- CVP, PCVP phụ trách; (gửi trên HTQLVB)
- VT, CVĐC, T.35.
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