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Từ năm 2015 đến 2017, huyện Triệu Sơn đã tiếp nhận và giải quyết 31.089 hồ
sơ trong đó có 4.463 hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho các
hộ gia đình cá nhân. Kết quả điều tra tại 3 xã nghiên cứu cho thấy có 1.270
các giao dịch bảo đảm được thực hiện đăng ký tại cơ quan nhà nước là giao
dịch thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất. Trong 150 hộ gia đình, cá nhân điều tra, có 143 trường hợp thế
chấp, chiếm 95,3%, cá nhân có ý kiến muốn thực hiện đăng ký giao dịch bảo
đảm tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, 100% người được
hỏi cho rằng cần phải tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính khi thực hiện
đăng ký thế chấp và vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, có 145 người chiếm 96,7%
số người được điều tra có nguyện vọng được vay tiền trên 70% giá trị tài đem
thế chấp, trong khi ngân hàng cho vay với mức chủ yếu bằng từ 30-70% giá
trị tài sản thế chấp. Để công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn
huyện đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ một số
nhóm giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế chính sách; xây dựng cơ chế trao đổi
thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao
dịch bảo đảm và các cơ quan có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát việc thực hiện pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại các cơ quan
đăng ký giao dịch bảo đảm; giải pháp về tổ chức quản lý và giải pháp tăng
cường nguồn nhân lực.
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