
 

 

 

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG 
CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ  

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 278 /QLN                Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015 
V/v:.Thực.hiện.Thông tư 06/2012/TT-

BXD ngày 10/10/2012 
 

 
       Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

 

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 

06/2012/TT-BXD về việc quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành 

Xây dựng. Nhằm tổng kết việc triển khai công tác thu thập thông tin về các 

nhóm chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Cục 

Quản lý nhà và thị trường bất động sản đề nghị các Sở Xây dựng tổng hợp ý kiến, 

đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện và những vướng mắc, khó khăn trong 

quá trình thu thập số liệu (thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu lấy ý 

kiến). 

Nội dung phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên website của Cục Quản lý nhà 

và thị trường bất động sản, địa chỉ www.quanlynha.gov.vn. 

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh và bổ sung các chỉ tiêu mới phù hợp theo Luật 

Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành.  

Phiếu lấy ý kiến đề nghị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản 

trước ngày 21/01/2016, trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc 

xin liên lạc với đồng chí Lê Thanh Hoàng theo số điện thoại 0.972.161.353. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Sở ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLN,TTTK. 

KT. CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  

 
(đã ký) 

 

 

Hà Quang Hưng 
 


