
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SXD-QLN 
 

V/v cung cấp danh mục dự án phát 

triển nhà ở đủ điều kiện để thực hiện 

giao dịch trên địa bàn tỉnh 

 

  Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  05  tháng 8 năm 2022
 

Kính gửi: 

    
 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Công an Tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Ngày 02/8/2022, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 3201/SXD-TTr về 

việc thông tin về các dự án bất động sản đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên 

địa bàn tỉnh; trong đó có cung cấp danh mục dự án bất động sản đủ điều kiện để 

thực hiện giao dịch này. Tuy nhiên, qua rà soát công tác phát hành văn bản thì chưa 

có danh mục dự án kèm theo. 

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở cùng với điều kiện thực tế 

hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của các dự án phát triển nhà ở, Sở Xây dựng cung 

cấp danh mục dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên địa 

bàn tỉnh (chi tiết tại phụ lục đính kèm).  

Ngoài danh mục nêu trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung danh 

mục dự án nhà ở đủ điều kiện để thực hiện giao dịch trên địa bàn tỉnh, để các đơn 

vị biết, theo dõi và tuyên truyền. 

Sở Xây dựng có ý kiến như trên, kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm phối hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang thông tin điện tử SXD; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Tạ Quốc Trung 
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