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QUYẾT ĐNH
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp,
kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
trên địa bàn tỉnh Bình Dương
ỦY BA HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật nhà ở số ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ 8ghị định số 117/2015/8Đ-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;
Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây
dựng quy định chi tiết một số điều của 8ghị định số 117/2015/8Đ-CP ngày
12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà
ở và thị trường bất động sản;
Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây
dựng quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh
các dự án bất động sản;
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1838/TTr-SXD ngày 07 tháng 06
năm 2018 và Công văn giải trình số 2322/SXD-QL8 ngày 13/7/2018.
QUYẾT ĐNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện chế độ
báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên
địa bàn tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng: Cục
Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

