
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /SXD-QLN 

V/v tăng cường hoạt động kinh doanh, 

chuyển nhượng bất động sản các chủ 

đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, 

sàn giao dịch bất động sản. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày       tháng 3 năm 2022 

              Kính gửi: 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản;  

- Sàn giao dịch bất động sản. 

 

Thực hiện Công văn số 1092/UBND-KTTH ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc tăng cường công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh 

doanh, chuyển nhượng bất động sản. Để tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động 

kinh doanh của các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, sàn giao dịch bất 

động sản. Sở Xây dưng yêu câu: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

a) Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn: Hoạt 

động của các sàn bất động sản, văn phòng giao dịch bất động sản, hoạt động môi 

giới, cò bất động sản; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động “làm 

giá”, “thổi giá” bất động sản, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. 

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp quản lý, kiểm 

soát hoạt động môi giới bất động sản của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; đồng thời xử lý nghiêm đối với 

các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện môi giới, mua bán bất động sản không 

đúng theo quy định của pháp luật. 

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đồng thời tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả 

các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản. 

2.  Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản: 

a) Yêu cầu thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án 

bất động sản theo quy định của pháp luật.  Công khai đầy đủ chính xác các thông 

tin về dự án, bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định. Không được huy 

động vốn khi chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định.  

b) Ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản, đơn vị tư vấn bán hàng 

khi đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong 

tương lai theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. 
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3. Sàn giao dịch kinh doanh bất động sản: 

a) Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ 

Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản. 

b)  Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định Điều 

70 Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm: Thực hiện việc giao dịch mua bán, 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Tổ chức việc 

bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới 

thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham 

gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện 

được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp 

đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. 

c) Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản 

đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất 

động sản. 

d) Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất 

động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại sàn, nếu đủ điều kiện giao dịch mới 

được giới thiệu cho khách hàng. Sàn giao dịch bất động sản chịu trách nhiệm 

trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. 

đ) Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực 

hiện thông qua hợp đồng. 

e) Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch 

vụ sàn giao dịch bất động sản theo nội dung quy định tại Điều 71 và Điều 72 

Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm: 

- Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản: 

Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản được đưa lên sàn 

giao dịch bất động sản. Từ chối đưa lên sàn giao dịch bất động sản các bất động 

sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Được thu phí dịch vụ của khách 

hàng có bất động sản được đưa lên sàn giao dịch bất động sản. Yêu cầu khách 

hàng bồi thường thiệt hại do lỗi của khách hàng gây ra. Các quyền khác trong 

hợp đồng. 

- Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động 

sản: Bảo đảm bất động sản được đưa lên sàn giao dịch phải có đủ điều kiện được 

giao dịch; Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu 

trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp; Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ 

thuật và điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Thực hiện chế độ 

báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy 
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định của pháp luật; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; Các nghĩa vụ 

khác trong hợp đồng. 

f) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động 

sản thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm: 

- Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các quyền sau 

đây: Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản cung 

cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản; Ký hợp đồng với doanh nghiệp kinh doanh 

dịch vụ sàn giao dịch bất động sản để mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, cho thuê mua bất động sản; Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

sàn giao dịch bất động sản bồi thường thiệt hại do lỗi của sàn giao dịch bất động 

sản gây ra; Các quyền khác trong hợp đồng. 

- Tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ sau 

đây: Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; Trả phí dịch 

vụ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; Bồi thường 

thiệt hại do lỗi của mình gây ra; Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. 

g) Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về 

tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư số 

11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng 

sau về Sở Xây dựng Bắc Giang và Bộ Xây dựng. 

h) Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp 

phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp 

luật về Phòng chống rửa tiền. 

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Công Hùng 
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