
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 920 /UBND-KTHT Đình Lập, ngày 11 tháng 10 năm 2018 

V/v góp ý dự thảo Quyết định  

của UBND tỉnh Ban hành Quy chế 

phối hợp trong việc xây dựng, duy 

trì hệ thống thông tin, cung cấp 

thông tin dữ liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản. 

 

 

          Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 1148/SXD-QLN&TTBĐS ngày 05 tháng 10 năm 

2018 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông 

tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, 

Sau khi nghiên cứu nội dung bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung 

cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập hoàn toàn nhất trí với nội dung bản dự thảo và không có ý kiến 

gì thêm. 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập đối với dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì 

hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động 

sản, để Sở Xây dựng tỉnh xem xét, tổng hợp./.  

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT- HT huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát  

 

                                                                                             

 


