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Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2018

V/v đề nghị báo cáo công tác
đăng ký biện pháp bảo đảm

Kính gửi: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của
Chính phủ về Đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở
Tư pháp đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh báo cáo, thống kê công tác đăng
ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo nội dung sau:
1. Đánh giá kết quả công tác đã đạt được trong năm 2018. So sánh kết quả
với cùng kỳ năm trước; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực
hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; phân tích
nguyên nhân (cơ chế, chính sách, bộ máy, con người, quan hệ phối hợp công tác,
cơ sở vật chất...) đồng thời chỉ rõ những giải pháp đã áp dụng hoặc đề xuất kiến
nghị nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc.
2. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể để triển khai, thực
hiện nhiệm vụ trong năm 2019.
3. Báo cáo thống kê theo mẫu số 23b/BTP/ĐKQGGDBĐ ban hành kèm theo
Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp.
4. Đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình
thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo quyết định số 36/2012/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất
sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp tại Quy chế.
Sở Tư pháp đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai triển khai thực hiện và gửi
báo cáo về Sở Tư pháp (qua Phòng Hành chính tư pháp. Số điện thoại
0234.3822939) trước ngày 05/11/2018. Báo cáo gửi bằng văn bản và file điện tử
theo địa chỉ Email: phphong.stp@thuathienhue.gov.vn.
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