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Kính gửi:   

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ban quản lý Khu kinh tế; 

- Chủ đầu tư các dự án bất động sản; 

- Các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;  

- Các Sàn giao dịch bất động sản; 

- Các Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; 

- Các Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch bất động sản. 

Thực hiện Văn bản số 134/BC-BXD ngày 04/11/2021 của Bộ Xây dựng về 

công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III năm 2021; Văn bản 

số 1630/UBND-HTKT ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường 

công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.             

Để việc kinh doanh bất động sản tại các dự án bất động sản trên địa bàn 

tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quyền lợi của tổ chức, cá 

nhân tham gia giao dịch bất động sản được bảo đảm, nhằm tăng cường công tác 

quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện một số nội dung như sau:     

I. Chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản trên 

địa bàn tỉnh nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh bất 

động sản và pháp luật có liên quan: 

1. Đối với các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản:  

- Chỉ được đưa bất động sản (bất động sản có sẵn và bất động sản hình 

thành trong tương lai) vào kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy 

định tại Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; Điều 19, Nghị 

định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các quy định khác có 

liên quan.  

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong  

việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.      

- Cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án bất động sản (mặt bằng dự án, 

các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giá,… ). 

2. Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản: 

- Khi thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản phải đảm bảo điều kiện theo 
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quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản năm 20141.      

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 66, Điều 67 Luật 

Kinh doanh bất động sản năm 2014. Trong đó lưu ý thực hiện nghĩa vụ “Cung 

cấp hồ sơ thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ 

sơ do mình cung cấp”.  

3. Đối với các sàn giao dịch bất động sản:   

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải đảm  

bảo điều kiện theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 

20142; Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ 

Xây dựng3. 

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

sàn giao dịch bất động sản thực hiện các quy định tại Điều 71, Điều 72 Luật Kinh 

doanh bất động sản năm 2014. 

- Sàn giao dịch bất động sản hoạt động theo quy định tại Điều 26 Thông tư 

số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng. Trong đó, đơn vị phải 

thực hiện 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 năm 2014; 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 và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hồ sơ, thông tin do mình đã cung cấp cho khách hàng. 

- Hàng tháng lập báo cáo về tình hình giao dịch qua sàn theo mẫu tại Phụ 

lục 13 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng gửi 

về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng. 

4. Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở thương mại, các dự án 

phát triển đô thị, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh:   

Phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan, tìm hiểu kỹ 

các thông tin về dự án, yêu cầu của chủ đầu tư, sàn giao dịch, doanh nghiệp hoặc 

cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới cung cấp các thông tin, hồ sơ pháp lý liên 

quan đến bất động sản. Chỉ thực hiện giao dịch khi bất động sản đủ điều kiện đưa 

vào kinh doanh theo quy định tại Điều 9 (đối với bất động sản có sẵn), Điều 55 

(đối với bất động sản hình thành trong tương lai) Luật Kinh doanh bất động sản 
                                              

1 Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 

người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. 

2 Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp. 

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản 
3 Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây 

dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn 

vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý 
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năm 2014; Khoản 2 Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014 (đối với nhà ở xã hội).  

II. Các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế trong 

phối hợp 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 theo Quyết định số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 05/01/2018 và các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

triển khai tại Văn bản số 1630/UBND-HTKT ngày 20/5/2021.  

III. Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại các địa 

phương và đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng thực hiện quản lý hệ 

thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương theo quy định 

tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 về xây 

dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, 

Sở Xây dựng đề nghị: 

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ban quản lý Khu kinh 

tế tỉnh: 

1.1. Tăng cường thực hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch; tiến độ, lộ trình triển 

khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản, đặc biệt là các dự 

án lớn; các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… tại địa phương theo quy định, để 

nhà đầu tư, khách hàng, người dân tiếp cận và kiểm chứng thông tin một cách 

thuận lợi, tránh chạy theo tâm lý đám đông, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn 

thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để trục lợi bất hợp pháp. 

- Tăng cường giám sát thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các hành vi, đối tượng tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá để thu lợi 

bất chính. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan 

cảnh giác tình trạng sốt đất ảo trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền qua các kênh 

để thông tin đến người dân, khuyến cáo không chạy theo cơn “sốt đất”, đầu tư 

“lướt sóng”. Khi có nhu cầu mua bán đất cần hết sức thận trọng, tìm hiểu kỹ về 

pháp lý, giá cả cũng như các yêu cầu về hạ tầng kết nối khi mua bán; tiếp nhận, 

xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến tình trạng cò mồi, đầu cơ, thao túng thị 

trường… 

- Thực hiện quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp 

với điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn; cương quyết xử lý tin đồn thất 

thiệt, nhất là tin tức tạo dựng làm sốt đất… gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 

đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.  

- Tăng cường kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh 

doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn, nhằm chấn chỉnh chấn chỉnh 

tình trạng hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản không đảm bảo điều kiện 

theo quy định. 
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1.2. Tổ chức công khai, đồng thời cung cấp về Sở Xây dựng các thông tin: 

- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Phạm vi các khu vực, dự án đã có thông báo thu hồi đất. 

- Phạm vi các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, khu đô thị, khu du 

lịch,… trên địa bàn do mình quản lý. 

- Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất do địa phương tổ chức đấu giá. 

2. Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức công khai, đồng thời cung 

cấp thông tin về Sở Xây dựng: 

2.1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh:  

- Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất do cơ quan tổ chức đấu giá. 

2.2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Phạm vi, nội dung các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở, khu đô thị 

đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

biết, thực hiện theo đúng quy định pháp luật./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLXD.dvhue  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Cư 
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