
 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:         /QĐ-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Hà Tĩnh, ngày  16  tháng  6  năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định 332/QĐ-STNMT ngày 07/6/2021 

 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ 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 năm 2013; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 07/6/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về 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 cho hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tại Văn bản số 1870/VPĐKĐĐ 

- HC ngày 15/6/2021 và Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 332/QĐ-STNMT ngày 07/6/2021 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: “ Thời gian ủy quyền: 

01 năm, kể từ ngày 14/6/2021 cho đến hết ngày 14/6/2022” điều chỉnh thành 

“Thời gian ủy quyền: 01 năm, kể từ ngày 01/7/2021 cho đến hết ngày 01/7/2022”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Trưởng các 

phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Văn phòng ĐKĐĐ; các CN VPĐKĐĐ; 

- Lưu: VT, VP. 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

       Hồ Huy Thành 
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