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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

 

                                     Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công 

văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp về ban 

hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2021. Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy 

phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

thu hồi đất, giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện an toàn 

phòng cháy và chữa cháy. Qua rà soát, có 03 Quyết định quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh có nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

thu hồi đất (không có văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giao rừng và 

chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy). 

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tư pháp xây dựng Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi 

đất của tỉnh và trân trọng gửi để các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 

nắm bắt, phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 

2021 trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất (đồng 

thời gửi kèm Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương liên quan 

đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất, giao rừng và chuyển 

mục đích sử dụng rừng, các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy ban hành 

kèm theo Công văn số 1043/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp)./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Website Sở Tư pháp; 
- Lưu VT, XDKT&TDTHPL (Trang). 
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           Quàng Văn Hùng 

 



 
 

DANH MỤC 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT CỦA TỈNH SƠN LA 
(Ban hành kèm theo Công văn số 797/STP-XDKT&TDTHPL ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Sở Tư pháp) 

 

STT 
Tên văn bản/ văn bản  
được quy định chi tiết 

Nội dung giao quy 
định chi tiết 

Tên văn bản quy định chi tiết Ghi chú 

01 

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 

Khoản 2 Điều 62 

Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 
14/11/2018 của UBND tỉnh về Cơ quan tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ; trình tự và thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

02 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai 

Tiết b điểm 1 khoản 6 
Điều 4 

Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 
05/6/2019 của UBND tỉnh Về việc quy 

định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

03 

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số Nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai 

Tiết b điểm 1 khoản 6 
Điều 4 

Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 
05/5/2020 của UBND tỉnh Về việc sửa đổi, 
bổ sung khoản 2 Điều 19 phần quy định 

một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết 
định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 

05/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La 
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