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j) Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc chứng thực hợp ñồng thế chấp tài sản và
ñăng ký giao dịch ñảm bảo cho các cá nhân, hộ gia ñình vay vốn theo quy ñịnh tại
ðiều 4 Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP không ñược thu lệ phí chứng thực hợp ñồng thế
chấp tài sản và lệ phí ñăng ký giao dịch ñảm bảo.
3. Tổ chức thực hiện:
a) Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 07/2011/CTUBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị
ñịnh số 41/2010/Nð-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn.
b) Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh làm ñầu mối phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố thực hiện; ðồng thời tổng hợp những vấn ñề phát sinh, vướng mắc trong
quá trình thực hiện, thống nhất kiến nghị cụ thể và dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét.
c) ðịnh kỳ hàng quý (chậm nhất vào ngày 15 tháng ñầu tiên của quý tiếp theo),
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn và các ñơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về
kết quả cho vay ñối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh
số 55/2015/Nð-CP.
Giám ñốc các sở, ngành, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, các tổ chức tín
dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội,
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.
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