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THÔNG BÁO  

Danh sách các Chủ đầu tư đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xóa 

đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An từ ngày 

01/01/2022 đến ngày 06/05/2022 

   

 Căn cứ Khoản 2, khoản 3, Điều 64, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ và Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 07/2019/TT-BTPB 

ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Nghệ An có trách nhiệm gửi thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường để 

đăng trên Website của Sở về việc chủ đầu tư đã thế chấp dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của chủ đầu tư sau khi Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An thực hiện việc đăng ký thế chấp dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai của Chủ đầu tư. 

 Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 06/05/2022, Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Nghệ An đã đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thay đổi nội dung 

thế chấp và xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 39 tổ chức (thuộc 130 dự 

án) thực hiện 339 lượt đăng ký (trong đó: 106 lượt thế chấp, 19 lượt thay đổi 

nội dung thế chấp, 214 lượt xóa thế chấp). 

 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An xin thông báo để các tổ chức, 

cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 

- Sở TN&MT; 

- TT CNTT - Sở TN&MT (để đăng thông tin trên 

Web của Sở TN&MT); 

- GĐ VPĐKĐĐ; 

- Lưu: VT, ĐK&CGCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

   

                     Nguyễn Trọng  Sỹ 
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