
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BĐ 
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI  

 

Số:         /VPĐK-ĐK&CGCN 

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

 

Bình Định, ngày       tháng       năm 2021 

V/v công bố biện pháp bảo đảm của các 
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu 
tư xây dựng công trình trên Trang thông 

tin điện tử (Đợt 4)     

 

  
 

    Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định 
 

 

Căn cứ Điều 64 Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 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; 

Căn cứ Quyết định 19/2021/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về Ban hành Quy chế phối trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký giao 

dịch bảo đảm bằng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định. (Đính kèm Danh sách các Dự án) 

Theo các quy định nêu trên, Văn phòng Đăng ký đất đai kính báo cáo thông 

tin về tài sản thế chấp của dự án để Sở Tài nguyên và Môi trường công bố trên 

trang thông tin điện tử của Sở./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc VPĐK (báo cáo); 
- Lưu: VT, ĐK&CGCN.(4) 
 

                           KT. GIÁM ĐỐC 
                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 
 
  

                           Phạm Thị Hồng Hà 
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