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UBND TỈNH HƯNG YÊN  

SỞ XÂY DỰNG  

 

Số:         /SXD-PTHT 

Vv tăng cường công tác quản lý 

nhà nước lĩnh vực nhà và thị 

trường bất động sản 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

          Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển bền vững, tăng 

cường hiệu quả quản lý, kiểm soát hoạt động huy động vốn, kinh doanh bất 

động sản đảm bảo đúng quy định, kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng, giả 

mạo thông tin nhà đầu tư để bán sản phẩm của dự án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Thực hiện nội dung Công văn số 1953/UBND-KT2 ngày 28/7/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, 

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một 

số nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nhà và thị trường bất động 

sản, cụ thể như sau: 

- Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý về 

lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý nhà, thị trường bất động sản đối với các dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở, phát triển đô thị trên địa bàn quản lý; bố trí cán bộ chuyên 

môn quản lý lĩnh vực nhà và thị trường bất động sản, cán bộ đầu mối thực hiện 

chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

trên địa bàn theo quy định. 

- Thực hiện đầy đủ, thường xuyên việc công bố công khai, minh bạch 

thông tin liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản (thông tin về quy hoạch 

xây dựng, đất đai, kế hoạch, tiến độ triển khai các dự án nhà ở, phát triển đô thị, 

kế hoạch thành lập, nâng cấp đơn vị hành chính …) trên các phương tiện thông 

tin truyền thông, Trang thông tin điện tử của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi 

để người dân tiếp cận thông tin chính thống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến để người dân không tham gia vào các giao dịch bất động sản khi chưa 

đủ điều kiện. 

- Có biện pháp quản lý, kiểm soát hữu hiệu hoạt động môi giới của các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa 

phương. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên, tăng cường công tác 

quản lý, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các dự án bất động sản, hoạt động môi 

giới bất động sản (của các sàn, văn phòng môi giới bất động sản, cá nhân) tại địa 

phương; 

Chủ động thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh trong hoạt động 

kinh doanh bất động sản, kịp thời kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các cá nhân, 

chủ đầu tư dự án để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật, huy động vốn, kinh 
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doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện, liên kết với các đối tượng “cò đất” 

thuộc các sàn, văn phòng giao dịch bất động sản làm các chiêu trò “mua đi bán 

lại”, “thổi giá”, tạo tình trạng khan hiếm giả, gây sốt ảo nhằm mục đích đẩy giá 

bất động sản của dự án lên cao … 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn thường 

xuyên rà soát giá giao dịch thực tế trên thị trường; cung cấp thông tin và phối 

hợp với cơ quan Thuế để thực hiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản, xác minh xử lý các trường hợp giá giao dịch trên 

hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá giao dịch thực tế trên thị trường, các tổ 

chức, cá nhân có giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản nhưng không 

làm thủ tục chuyển nhượng nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh 

và chuyển nhượng bất động sản. 

- Tăng cường theo dõi, giám sát các khu vực có hiện tượng bất ổn trong 

giao dịch bất động sản, các dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đủ điều 

kiện huy động vốn, bán nhà, bán đất nền, các dự án có những vi phạm đã được 

các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra kết luận, xử lý, tránh phát sinh tiếp 

các vi phạm; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý các vi phạm theo quy định. 

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 

1953/UBND-KT2 ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh. 

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng sở (đăng trên Web của sở); 

- Thanh tra sở; 

- Lưu: VT; PTHTTrong. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

Bùi Anh Tuấn 
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