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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhận 

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

cho hộ gia đình, cá nhân 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 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

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

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật đất đai; Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa đổi, bổ sung 

một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

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 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho 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; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất 

đai thực hiện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường theo 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 trên địa bàn 04 (bốn) huyện, thành phố thuộc 

tỉnh Nam Định gồm: huyện Nghĩa Hưng, huyện Ý Yên, huyện Trực Ninh và thành 

phố Nam Định. 

- Thời gian ủy quyền: Kể từ ngày 01/4/2022 cho đến hết ngày 31/12/2023.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=43/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-01-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-dat-dai-337031.aspx
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Điều 2. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ủy 

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

khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các nội dung được ủy quyền . 

- Sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường khi 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 được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

             - Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TN&MT các huyện, TP; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, TP; 

- Cổng thông tin điện tử  Sở TNMT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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