
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:        /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2020 

                               

BÁO CÁO 

Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản  

trên địa bàn huyện Đình Lập quý I năm 2020. 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Công văn số 317/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 17 tháng 3 

năm 2020 của Sở Xây dựng Lạng Sơn về việc đề nghị báo cáo thông tin về nhà 

ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2020, UBND 

huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

- Trong Quý I năm 2020 trên địa bàn huyện có 06 giao dịch(Chi tiết như 

phụ biểu kèm theo ) 

 UBND huyện Đình Lập báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT;  

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Biểu mẫu số 6 

BÁO CÁO VỀ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN QUA CÔNG CHỨNG/CHỨNG THỰC 

Kỳ báo cáo: Tháng 3 năm 2020 

( Kèm theo Công văn số        /BC-UBND  ngày       /3/2020 của UBND huyện Đình Lập ) 

 

TT 
Địa điểm bất động 

sản 

Số lượng giao dịch bất động sản để bán được tổng hợp từ số liệu công chứng/chứng thực trong tháng báo cáo 

Đất nền để ở (lô) Nhà ở riêng lẻ (căn) Căn hộ chung cư (căn) 
Văn phòng cho 

thuê (m
2
) 

Mặt bằng thương 

mại, dịch vụ (m
2
) Phát triển 

theo dự án 

Trong khu dân 

cư hiện hữu 

Phát triển 

theo dự án 

Trong khu dân 

cư hiện hữu 

Diện tích ≤70 

m
2
 

70 m
2
< Diện 

tích ≤120 m
2
 

Diện tích 

>120 m
2
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Huyện Đình Lập  06        

 Tổng cộng  06          
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