
UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-QLN
V/v thực hiện chế độ cập
nhật định kỳ thông tin nhà
ở, thị trường bất động sản
vào hệ thống thông tin Bộ
Xây dựng.

Gia Lai, ngày tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở: Tư  pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
- Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Sàn giao dịch bất động sản;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất động sản; Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ
Xây dựng về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ
thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Quyết định số
33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối
hợp giữa các cơ quan 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 Gia Lai;

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan duy trì chế độ cập nhật
vào hệ thống thông tin và thị trường bất động sản của Bộ xây dựng
(bds.xaydung.gov.vn) định kỳ vào trước ngày mùng 05 hàng tháng cụ thể như
sau:

I. Các biểu mẫu báo cáo hàng tháng
1. Biểu mẫu số 01: Thông tin về lượng giao dịch bất động sản bán trong kỳ

báo cáo.
2. Biểu mẫu số 02: Thông tin về lượng giao dịch bất động sản cho thuê.
3. Biểu mẫu số 03: Thông tin về giá giao dịch các bất động sản.
4. Biểu mẫu số 4c: Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản.
5. Biểu mẫu số 05: Báo cáo về tình hình bán, cho thuê mua nhà ở tại các dự

án cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
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6. Biểu mẫu số 06: Báo cáo về lượng bất động sản qua công chứng/chứng
thực.

7. Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 7d: Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự
án nhà ở.

8. Biểu số 5.1a: Tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản để bán,
chuyển nhượng.

9. Biểu số 5.1b: Tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản cho thuê.
10. Biểu số 5.2: Tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản để chuyển

nhượng, cho thuê.
11. Biểu số 5.3: Tổng hợp về tình hình giao dịch bất động sản để chuyển

bán, cho thuê.
12. Biểu số 4a.1: Bất động sản đã bán trong kỳ.
13. Biểu số 4a.2: Bất động sản đã thuê trong kỳ.
14. Biểu số 4a.3: Bất động sản đủ điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch

tính đến hết kỳ báo cáo.
15. Biểu số 4b: Báo cáo về tình hình giao dịch các dự án bất động sản.
II. Các đơn vị báo cáo theo biểu mẫu
1. Biểu mẫu số 5.1a, 5.1b, 5.2, 5.3: UBND các huyện, thị xã, thành phố cập

nhật.
2. Biểu mẫu số 06: Sở Tư pháp, UBND các xã cập nhật.
3. Biểu mẫu số 4a.1, 4a.2, 4a.3, 4b, 4c, 05, 7a, 7b, 7c, 7d: Các chủ đầu tư

cập nhật.
4. Biểu mẫu số 01, 02, 03: Các Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản,

Các sàn giao dịch Bất động sản gửi biểu mẫu đến Sở Xây dựng (17 Trần Hưng
Đạo, thành phố Pleiku) hoặc qua emai qlnsxd@gmail.com để tổng hợp.

Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan có liên quan cập nhật vào phần
mềm định kỳ trước ngày mùng 05 hàng tháng để Sở cập nhật thông tin báo
cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lưu: VT, QLN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kim Đại
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