
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT&HT       Cao Lộc, ngày        tháng 3 năm 2022  
V/v đôn đốc báo cáo thông tin về nhà 

ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 1, 2, 3 và 

quý I năm 2022  

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

  - Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc;  

  - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; 

  - UBND các xã và thị trấn. 

   

Thực hiện Công văn số 370/SXD-HTKT&VLXD ngày 15/3/2022 của Sở 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất 

động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 01, 02, 3 và quý I năm 2022; Công 

văn số 429/SXD-HTKT&VLXD ngày 21/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn về việc đôn đốc báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 1, 2 ,3 và quý I năm 2022; 

Để kịp thời công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2022 và đảm bảo thời gian theo yêu cầu của của 

Bộ Xây dựng. Để có số liệu báo cáo, UBND huyện yêu cầu các đơn vị báo cáo 

thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn huyện như sau: 

1. Phòng Tư pháp huyện cung cấp thông tin về số lượng giao dịch bất 

động sản qua công chứng tại địa phương trong thời gian tháng 01, 02, 3 năm 

2022 theo Biểu mẫu. 

2. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn báo cáo thông tin về số lượng giao dịch bất động sản qua 

chứng thực trong thời gian tháng 01, 02, 3 năm 2022 theo Biểu mẫu. 

(Gửi kèm theo Công văn số 370/SXD-HTKT&VLXD ngày 15/3/2022, 

Công văn số 429/SXD-HTKT&VLXD ngày 21/3/2022 và Biểu mẫu báo cáo) 

UBND huyện yêu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện, báo cáo UBND huyện 

(qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 25/3/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở 

Xây dựng tỉnh ./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.                                                               

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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