
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /QĐ-BTNMT             Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 

2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại trang 44, dòng thứ 16 từ trên xuống và 
trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 của Phụ lục số 01 Thông tư số 
09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau: 

1. Sửa dòng thứ 16 từ trên xuống tại trang 44 “Tiếp theo là ảnh màu 

(4x6cm) của học viên được cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Tiếp theo là ảnh màu (4x6cm) của học 

viên được cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của Tổng cục Quản lý 

đất đai”. 

2. Sửa trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 “Ảnh 4x6 của người 

được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Bộ TN&MT)” thành “Ảnh 4x6 của 

người được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Tổng cục Quản lý đất đai)”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể 

tách rời của Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; 

- Cổng TTĐT Bộ TNMT; 

- Lưu: VT, PC, TCQLĐĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
 

 

 

 

Lê Minh Ngân 
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