
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:           /SXD-QLN&VLXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2021 
V/v triển khai dự án xây dựng, quản lý, 

sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản trên               

địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; 

 Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chủ đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết 

định số 622/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 

2020. Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng không thể 

tổ chức họp công bố dự án xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở 

và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020.  

Ngày 19/11/2020, Sở Xây dựng phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô 

thị đã tổ chức họp cấp tài khoản và hướng dẫn cho các đơn vị tham gia báo cáo trên 

Website của Bộ Xây dựng: batdongsan.xaydung.gov.vn.  

Hiện tại, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh đang đi vào vận hành. Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban ngành và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý 

theo Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông 

tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được UBND 

tỉnh ban hành kèm Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 09/7/2018. Hình thức báo cáo 

bằng văn bản gửi liên thông qua hệ thống thông tin chính quyền điện tử (Egov) và hệ 

thống thông tin nhà ở hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản 

(batdongsan.xaydung.gov.vn). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ Biên tập Trang Thông tin 

điện tử SXD (đăng tin); 
- Lưu: VT, QLN&VLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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