
 

 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

                

Số:          /STNMT-VP 
V/v đính chính thông báo danh mục tài 

liệu ôn tập vòng 2 – vị trí đăng ký cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

          Kính gửi: Các thí sinh dự thi vị trí đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 

Ngày 30/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 

108/TB-STNMT về việc thông báo danh mục tài liệu ôn thi Vòng 2 kỳ thi tuyển 

viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021, 

trong đó thông báo danh mục tài liệu ôn thi theo từng vị trí dự tuyển.  

Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, tại mục 7, Phụ lục số 01, 

Thông báo số 108/TB-STNMT ngày 30/6/2021, phần Thông tư số 

33/2017/TT0BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi giới 

hạn ôn thi là Điều 6, Điều 7a và Điều 9a, 9b.  

Nay đính chính lại: Giới hạn ôn thi của Thông tư số 33/2017/TT0BTNMT 

ngày 29/9/2017 là: Khoản 8, Điều 6, Thông tư số 33/2017/TT0BTNMT (Bổ sung 

Điều 7a. Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp cấp giấy chứng 

nhận cho từng hạng mục công trình hoặc một số hạng mục công trình hoặc từng 

phần diện tích của hạng mục công trình) và Khoản 7, Khoản 8, Điều 7, Thông tư 

số 33/2017/TT-BTNMT (Bổ sung Điều 9a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng 

thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 

đất và Bổ sung Điều 9b. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất cho tổ chức mua bán nợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 

ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội). 

Trân trọng thông báo tới các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức Sở Tài 

nguyên và Môi trường năm 2021 – vị trí dự tuyển Đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Lãnh đạo Sở; 

- VPĐK; 

- Văn phòng Sở; 

- TTCNTT (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Các thí sinh dự thi vị trí đăng ký CGN; 

- Lưu: VT, HSTTVC (Hạnh13b).         
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