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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  
 

Số: 50/2020/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan,  
ñơn vị, ñịa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, 

sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản 
 trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất ñộng sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-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 ñộng sản; 

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ Xây dựng 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-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 ñộng sản; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2963/SXD-QLN&TTBðS 
ngày 22 tháng 9 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp giữa các 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, 
sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch 
và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Trưởng ban Quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Giám ñốc Ban Quản lý Khu vực phát triển ñô thị tỉnh; 



04 CÔNG BÁO/Số 56/Ngày 19-10-2020

 
 

Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Trung tâm Phát triển 
quỹ ñất - Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này. 

ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020./. 

 
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan Thiên ðịnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY CHẾ 

Phối hợp giữa các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
liên quan trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng 

hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản  
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 50/2020/Qð-UBND ngày 09/10/2020  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy chế này quy ñịnh trách nhiệm, nội dung, hình thức phối hợp giữa các 
cơ quan, ñơn vị, ñịa phương trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống 
thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh.  

2. Các loại nhà ở, các dự án bất ñộng sản phải thực hiện báo cáo, cung cấp 
thông tin theo Quy chế này bao gồm: ðất nền cho xây dựng nhà ở; Nhà ở riêng lẻ, 
nhà ở chung cư; Văn phòng; Khách sạn; Mặt bằng thương mại, dịch vụ; Hạ tầng 
kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê 
tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu vực Phát triển 
ñô thị tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ ñất - Sở Tài nguyên và Môi trường;  

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;  

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc xây dựng, quản lý và 
khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản.  

ðiều 3. Nguyên tắc phối hợp 

Nguyên tắc phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc báo cáo thông tin về 
nhà ở và thị trường bất ñộng sản: 

1. Nội dung thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản báo cáo phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; 
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2. Nội dung thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản báo cáo phải ñầy ñủ, 
chính xác; 

3. Thông tin về nhà ở và thị trường bất ñộng sản báo cáo theo ñúng biểu mẫu 
và ñúng thời hạn quy ñịnh; 

4. Những nội dung không ñược quy ñịnh tại Quy chế này thì thực hiện theo 
quy ñịnh của Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-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 ñộng sản. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ CHẾ ðỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN 

ðiều 4. Nội dung báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường 
bất ñộng sản 

1. Thông tin về nhà ở gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và ñất ở do Hội ñồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ban hành theo thẩm quyền; 

b) Số liệu, kết quả thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình ñiều tra, 
thống kê về nhà ở; 

c) Các thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà; thông tin 
cơ bản, số lượng các dự án ñầu tư xây dựng nhà ở; số lượng và diện tích từng loại 
nhà ở; diện tích ñất ñể ñầu tư xây dựng nhà ở; 

d) Số lượng, diện tích nhà ở ñô thị, nông thôn; 

ñ) Số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước, tập thể, cá nhân và 
thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

e) Thông tin về nhà ở phân theo mức ñộ kiên cố xây dựng; 

g) Các biến ñộng liên quan ñến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, ñất ở; 

h) Số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở và quyền sở hữu nhà; 

i)  Công tác quản lý nhà chung cư; 

k) Các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở. 

2. Thông tin về thị trường bất ñộng sản gồm: 

a) Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ñến thị trường 
bất ñộng sản do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện ban hành theo thẩm quyền; 
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b)  Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số lượng từng loại sản phẩm 
bất ñộng sản của dự án; nhu cầu ñối với các loại bất ñộng sản theo thống kê, dự báo. 
Việc xác ñịnh nhu cầu về nhà ở ñược thực hiện trên cơ sở số liệu khảo sát, ñánh giá 
về số lượng hộ gia ñình, cá nhân có nhu cầu về nhà ở và ñặc ñiểm kinh tế, xã hội của 
ñịa phương; số liệu có thể ñược tổng hợp dựa trên kế hoạch phát triển nhà hàng năm 
và 05 năm ñược Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập và phê duyệt; 

c) Tình hình giao dịch bất ñộng sản gồm các thông tin về lượng giao dịch, giá 
giao dịch; 

d)  Các thông tin, dữ liệu về các khoản thu ngân sách từ ñất ñai và hoạt ñộng 
kinh doanh trong lĩnh vực bất ñộng sản; 

ñ) Thông tin về sàn giao dịch bất ñộng sản; 

e) Số lượng nhà ở cho thuê và văn phòng, khách sạn, mặt bằng thương mại, 
dịch vụ gồm các thông tin: ñặc ñiểm về ñất ñai, xây dựng; quy mô, mục ñích sử dụng; 
ñăng ký sở hữu; 

g)  Các chỉ tiêu thống kê khác về tình hình phát triển thị trường bất ñộng sản. 

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan ñề xuất 
Ủy ban nhân dân tỉnh ñiều chỉnh, bổ sung nội dung báo cáo các thông tin cần thiết có 
liên quan về nhà ở và thị trường bất ñộng sản phù hợp với các quy ñịnh pháp luật và 
tình hình thực tế ñịa phương. 

ðiều 5. Chế ñộ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các cơ quan, ñơn vị, 
ñịa phương 

1. Các thông tin, dữ liệu báo cáo, cung cấp ñịnh kỳ hàng tháng 

a) Sàn giao dịch bất ñộng sản; Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất ñộng sản 
báo cáo thông tin lượng giao dịch, giá giao dịch bất ñộng sản bán, cho thuê về 
Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 1, 2, 3 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; 

b) Chủ ñầu tư cung cấp thông tin tình hình giao dịch bất ñộng sản của dự án về 
Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 4a, 4b, 4c, 5 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
số 117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; 

c) Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, cung cấp thông tin số lượng 
giao dịch bất ñộng sản thông qua hoạt ñộng công chứng, chứng thực hợp ñồng về 
Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;  
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d) Chủ ñầu tư; kể cả Ban Quản lý Khu vực Phát triển ñô thị tỉnh; Ban Quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh với tư cách là Chủ ðầu tư các dự án báo cáo, cung cấp 
các thông tin của dự án nhà ở, bất ñộng sản bao gồm: Số lượng, tình hình triển khai 
các dự án, số lượng từng loại sản phẩm bất ñộng sản của dự án; nhu cầu ñối với các 
loại bất ñộng sản theo thống kê, dự báo về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 
7d tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 
của Chính phủ chậm nhất 15 ngày kể từ khi có quyết ñịnh phê duyệt dự án và khi có 
quyết ñịnh ñiều chỉnh (nếu có). 

2. Các thông tin, dữ liệu ñược báo cáo ñịnh kỳ hàng quý 

a) Chủ ñầu tư; kể cả Ban Quản lý Khu vực Phát triển ñô thị tỉnh; Ban Quản lý 
Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh với tư cách là Chủ ðầu tư báo cáo, cung cấp thông tin 
tình hình triển khai các dự án nhà ở, bất ñộng sản, số lượng sản phẩm của dự án về 
Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh 
số 117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, cung cấp 
các thông tin số lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở và quyền sở hữu 
nhà về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

3. Các thông tin, dữ liệu ñược báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng 

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo thông tin công tác quản lý nhà chung cư 
về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 
117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu vực Phát triển ñô thị tỉnh; 
Ban Quản lý khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, 
cung cấp thông tin sử dụng ñất ở về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 11 tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ; 

c) Cục Thuế tỉnh; Sở Tài chính cung cấp thông tin tình hình thu nộp ngân sách 
từ ñất ñai và từ hoạt ñộng kinh doanh trong lĩnh vực bất ñộng sản về Sở Xây dựng 
theo Biểu mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-CP 
ngày 12/11/2015 của Chính phủ; 

d) Sở Kế hoạch và ðầu tư cung cấp thông tin số lượng doanh nghiệp kinh doanh 
trong lĩnh vực bất ñộng sản về Sở Xây dựng theo Biểu mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 
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4. Các thông tin, dữ liệu ñược báo cáo ñịnh kỳ hàng năm 

Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo thông tin số lượng, diện tích nhà ở ñô thị, 
nông thôn và nhà ở theo mức ñộ kiên cố xây dựng tại ñịa phương về Sở Xây dựng 
theo Biểu mẫu số 14, 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-CP 
ngày 12/11/2015 của Chính phủ. 

5. Thời hạn báo cáo thông tin, dữ liệu 

a) Trước ngày 05 của tháng sau tháng báo cáo ñối với các thông tin, dữ liệu 
quy ñịnh báo cáo ñịnh kỳ hàng tháng; 

b) Trước ngày 10 tháng ñầu tiên của quý sau quý báo cáo ñối với các thông tin, 
dữ liệu quy ñịnh báo cáo ñịnh kỳ hàng quý; 

c) Trước ngày 15 tháng ñầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo ñối với các thông tin, 
dữ liệu quy ñịnh báo cáo ñịnh kỳ 6 tháng; 

d) Trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo ñối với các thông tin, dữ liệu 
quy ñịnh báo cáo ñịnh kỳ hàng năm. 

6. Cục Thống kê tỉnh cung cấp ñịnh kỳ hàng năm và 05 năm cho Sở Xây dựng 
các thông tin, dữ liệu về hoạt ñộng xây dựng và nhà ở như sau: 

a) Thông tin về kết quả ñiều tra hoạt ñộng xây dựng trên ñịa bàn tỉnh; Thời gian 
báo cáo trước ngày 20 tháng 01 của năm sau năm báo cáo ñối với các thông tin, dữ liệu 
quy ñịnh báo cáo ñịnh kỳ hàng năm; 

b) Thông tin về số lượng, diện tích nhà ở ñô thị; nông thôn; nhà ở phân theo 
mức ñộ kiên cố xây dựng; diện tích sàn nhà ở bình quân ñầu người toàn tỉnh, khu vực 
ñô thị, nông thôn theo kết quả Tổng ñiều tra dân số và nhà ở, ðiều tra dân số và nhà ở 
giữa kỳ; thời gian báo cáo trước ngày 30 tháng 6 của năm sau năm tổng ñiều tra 
ñối với thông tin, dữ liệu quy ñịnh báo cáo ñịnh kỳ 05 năm. 

7. Trung tâm Phát triển quỹ ñất - Sở Tài nguyên và Môi trường 

Báo cáo ñịnh kỳ hàng quý, năm các thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích, 
tình hình quản lý sử dụng về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà ở cũ, nhà ở công vụ) 
về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng ñầu tiên của quý sau quý báo cáo.  

8. Hình thức và nơi nhận báo cáo thông tin, dữ liệu 

a) Hình thức gửi báo cáo: Bằng văn bản ñiện tử và bằng tệp dữ liệu ñiện tử 
(bảng Excel). 

b) Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng, số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, 
tỉnh Thừa Thiên Huế; email: sxd@thuathienhue.gov.vn. 
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ðiều 6. Cập nhật, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở 

và thị trường bất ñộng sản 

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận các báo cáo thông tin về nhà ở và thị 

trường bất ñộng sản do các cơ quan, tổ chức báo cáo ñể tích hợp, cập nhật bổ sung 

các thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản. 

2. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản phải ñược số hóa, lưu trữ 

và bảo quản theo quy ñịnh của pháp luật về lưu trữ và các quy ñịnh chuyên ngành ñể 

ñảm bảo an toàn, thuận tiện trong việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin. 

3. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản do Sở Xây dựng lưu trữ, 

xử lý ñược cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng 

thông tin theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản ñược tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và ñịnh kỳ công bố theo quy ñịnh pháp luật. 

ðiều 7. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

ñộng sản qua trang ñiện tử do Sở Xây dựng quản lý (gọi tắt là website dữ liệu) 

Thực hiện theo ðiều 14 Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của 

Bộ Xây dựng Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-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 ñộng sản. 

ðiều 8. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

ñộng sản thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu 

Thực hiện theo ðiều 15 Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của 

Bộ Xây dựng Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-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 ñộng sản. 

ðiều 9. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất 

ñộng sản theo hình thức hợp ñồng 

Thực hiện theo ðiều 16 Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của 

Bộ Xây dựng Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-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 ñộng sản. 
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ðiều 10. Xử lý vi phạm ñối với các sàn giao dịch, tổ chức môi giới, chủ ñầu tư 
bất ñộng sản; các tổ chức hành nghề công chứng; các công ty, tổ chức bán ñấu giá 
tài sản 

Các sàn giao dịch bất ñộng sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất ñộng sản, 
chủ ñầu tư bất ñộng sản không báo cáo hoặc báo cáo không ñúng thời hạn, nội dung 
không chính xác, không ñầy ñủ theo Quy chế này thì bị xử lý như sau: 

1. Vi phạm lần thứ nhất: Sở Xây dựng gửi văn bản nhắc nhở tới các sàn giao dịch, 
chủ ñầu tư bất ñộng sản; tổ chức môi giới; 

2. Vi phạm lần thứ hai: Tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm mà các cá nhân, 
tổ chức bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 11. Xử lý vi phạm ñối với các cơ quan, ñơn vị có liên quan 

Các cơ quan, ñơn vị có liên quan không báo cáo hoặc báo cáo không ñúng thời hạn, 
nội dung không chính xác, không ñầy ñủ theo Quy chế này thì bị xử lý theo quy ñịnh 
của pháp luật. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12. Kinh phí thực hiện 

Hàng năm, Sở Xây dựng lập dự toán kinh phí cho việc xây dựng, quản lý, 
vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản; thu thập, cập nhật 
bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính toán, công bố các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực 
nhà ở và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh. 

Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân ñối ngân sách của tỉnh, tham mưu Ủy ban 
nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy ñịnh. 

ðiều 13. Trách nhiệm của Sở Xây dựng 

1. Lập dự toán kinh phí cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, 
phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin; ñiều tra, cập nhật, 
bổ sung thông tin, dữ liệu. 

2. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí ñể thu thập tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu 
thống kê của tỉnh; lập nhiệm vụ và dự toán kinh phí bổ sung thông tin, dữ liệu về 
nhà ở và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình 
UBND tỉnh phê duyệt. 
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3. Công bố trên cổng thông tin ñiện tử của Sở Xây dựng các thông tin: Văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan ñến nhà ở, thị trường bất ñộng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành; chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; các dự án nhà ở ñang 
thực hiện ñầu tư xây dựng; các sàn giao dịch bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh. 

4. Cập nhật, công bố thông tin theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 117/2015/Nð-CP 
ngày 12/11/2015 của Chính phủ. ðịnh kỳ báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung thông tin 
về nhà ở và thị trường bất ñộng sản. 

ðiều 14. Trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

1. Rà soát, tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu theo quy ñịnh, ñảm bảo thời hạn 
thực hiện và gửi báo cáo theo quy ñịnh tại các khoản ở ðiều 5 của Quy chế này. 

2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực ñối với số liệu do cơ quan, 
ñơn vị mình cung cấp. 

3. Thông báo kịp thời về Sở Xây dựng ñối với những sai sót của thông tin, dữ liệu 
ñã cung cấp. 

4. Sở Tài chính thẩm ñịnh dự toán kinh phí thường xuyên cho việc xây dựng, 
quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất ñộng sản; thu thập, 
cập nhật bổ sung các thông tin, dữ liệu; tính toán, công bố các chỉ tiêu thống kê về 
nhà ở và thị trường bất ñộng sản trên ñịa bàn tỉnh theo ñề nghị của Sở Xây dựng, 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 

5. Trong quá trình thực hiện, khi Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có văn bản 
ñiều chỉnh, bổ sung các quy ñịnh có liên quan ñến nội dung Quy chế này thì thực hiện 
theo quy ñịnh của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương. Nếu có vướng mắc trong quá trình 
thực hiện, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng ñể tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Phan Thiên ðịnh 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Số: 2554/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2020 
 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công nhận ñiểm du lịch sinh thái cộng ñồng làng A Nôr 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 168/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch; 
Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Du lịch; 
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 852/TTr-SDL ngày 25 

tháng 9 năm 2020. 
QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Công nhận ñiểm du lịch: 
SINH THÁI CỘNG ðỒNG LÀNG A NÔR 

Thôn ðút 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
ðiều 2. Trách nhiệm quản lý ñiểm du lịch: 
1. ðơn vị quản lý ñiểm du lịch sinh thái cộng ñồng làng A Nôr có trách nhiệm 

thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển ñiểm du lịch theo ñúng quy ñịnh của 
Luật Du lịch và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Các Sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông Vận tải, UBND huyện 
A Lưới có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã Hồng Kim tổ chức quản lý, khai thác, 
phát triển ñối với ñiểm du lịch sinh thái cộng ñồng làng A Nôr ñảm bảo an toàn, 
hiệu quả, bền vững. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Du lịch, Văn hóa và 

Thể thao, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND huyện A Lưới; Chủ tịch UBND xã 
Hồng Kim và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thanh Bình 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2600/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ  
Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Theo Tờ trình số 101/TTr-HðND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 
chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1181/TTr-SNV ngày 08 
tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện 
Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ñối với ông Trương Duy Hải, do chuyển công tác 
và ñảm nhiệm chức vụ mới. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền 
và ông Trương Duy Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            

 
 CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2601/Qð-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH   
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ 

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân; 

Căn cứ Thông báo số 649-TB/TU ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc nhân sự Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng ðiền nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

Theo Tờ trình số 103/TTr-HðND ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Thường trực 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền về việc ñề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 
chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1181/TTr-SNV ngày 08 
tháng 10 năm 2020. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Lê Ngọc Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Phó Bí thư ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái, giữ chức vụ 
Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng ðiền, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.       

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ; Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân huyện Quảng ðiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng ðiền 
và ông Lê Ngọc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.            

              
 CHỦ TỊCH 

 
Phan Ngọc Thọ 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN 

ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; 
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537 

Email: congbao@thuathienhue.gov.vn; 
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn; 

In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế. 
 




