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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của  

UBND tỉnh về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

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

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

7398/STNMT-QLĐĐ ngày 30 tháng 8 năm 2021 về việc báo cáo kết quả rà soát 

trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

tài sản khác gắn liền với đất theo ủy quyền của UBND tỉnh; kèm theo Văn bản 

số 1716/STP-XDVB ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc tham gia 

ý kiến văn bản.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

1. Bãi bỏ Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

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

2. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài  

sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 105 

Luật Đất đai năm 2013. 

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, liên quan đến thực hiện trình tự, thủ tục cấp 

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

liền với đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 



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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3 QĐ;   

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo);  

- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

                           KT. CHỦ TỊCH   

                     PHÓ CHỦ TỊCH   
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