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QUYẾT ðỊNH
Bãi bỏ ðiểm d Khoản 1 ðiều 1
Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-UBND ngày 20/8/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ quy ñịnh về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản gắn liền với ñất;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ ðiểm d Khoản 1 ðiều 1 Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-UBND
ngày 20 tháng 8 năm 2008 về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp
thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi
trường, lao ñộng.
Việc cấp Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng trong khu công nghiệp
thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009
của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản gắn liền với ñất.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban quản lý các khu
công nghiệp; Giám ñốc các Sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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