
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT Bình Định, ngày        tháng       năm 2022 

V/v phục vụ kiểm tra công tác 

quản lý nhà nước về nhà ở và 

kinh doanh bất động sản của 

Đoàn kiểm tra Bộ Xây dựng 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động 

– Thương binh và Xã hội, Công Thương. 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1236/SXD-QLN&PTĐT ngày 

16/5/2022 về báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác 

quản lý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa 

phương liên quan chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ buổi làm việc ngày 23/5/2022 

và ngày 27/5/2022 với Đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng; làm cơ quan đầu mối 

thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra và cá nhân có liên quan 

biết và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tuân thủ 

theo quy định của Nhà nước. 

2. Các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp với Sở Xây dựng để 

thực hiện, chuẩn bị các nội dung có liên quan và tham gia làm việc với Đoàn kiểm 

tra của Bộ Xây dựng theo kế hoạch làm việc.    

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện./. 
 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- CT, PCT N.T.C.Hoàng; 

- CVP, PVPKT; 

- Lưu: VT, K14. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Nguyễn Tự Công Hoàng 
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