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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

    Số: 546/QĐ-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Bình Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi 

trường Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian 

thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ 

chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 

73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND 

tỉnh Bình Thuận sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2018/QĐ-

UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế 

phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban 

hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND 

tỉnh Bình Thuận; 

Theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chánh 

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai 

tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi tắt là Văn phòng Đăng ký đất đai) cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối 

với các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đất đai và Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai. 

2. Các trường hợp ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Khoản 1 Điều này được 

sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất theo ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường và quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 2.  

1. Thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2022. Trước ngày 30/11/2022, 

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả 

của việc ủy quyền và báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chỉ đạo tiếp theo.  

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

39/QĐ-STNMT ngày 21 /01/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Bình Thuận, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức và cá nhân có liên 

quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh ủy (để báo cáo); 

- TT. HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tư Pháp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, VPS (Hậu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thành 



3 

 

 

 


		2022-01-04T15:38:33+0700
	Việt Nam
	Phan Thị Xuân Thu<thuptx@stnmt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-04T15:38:52+0700
	Việt Nam
	Phan Thị Xuân Thu<thuptx@stnmt.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




