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- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận hoàn tất hồ sơ,
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ khoanh nợ, xóa nợ của các tổ
chức tín dụng trên ñịa bàn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan, bất
khả kháng gây ra;
- Tham mưu triển khai chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
4. Sở Tài chính:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc không thu lệ phí chứng thực
hợp ñồng thế chấp tài sản và lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm theo quy ñịnh tại Khoản
4 ðiều 9 của Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính;
- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân
cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý việc khoanh nợ, xóa nợ của các tổ
chức tín dụng trên ñịa bàn do thiên tai, dịch bệnh hoặc nguyên nhân khách quan, bất
khả kháng gây ra ñược quy ñịnh tại các ðiều 12, 14 và 15 của Nghị ñịnh
55/2015/Nð-CP;
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chính sách
bảo hiểm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
5. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ
cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống phân phối
trong khâu tiêu thụ ñối với các sản phẩm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh.
6. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc không
thu lệ phí chứng thực hợp ñồng thế chấp tài sản và lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm
theo quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 9 của Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ ñạo, ñôn ñốc và hướng dẫn Ủy ban nhân
dân cấp huyện ñẩy nhanh tiến ñộ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất gắn liền với
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên ñất.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận hướng dẫn, chỉ
ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét xác nhận việc chưa ñược cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng ñất và ñất không có tranh chấp cho các ñối tượng khách hàng theo quy
ñịnh tại Khoản 3 ðiều 9 của Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP;
- Triển khai thực hiện phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu trên ñịa
bàn tỉnh theo quy hoạch; phối hợp triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nông

