
BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 1465/BXD-QLN 

V/v báo cáo tình hình tồn kho của doanh 
nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: ……………………………………………………… 

Thực hiện nội dung văn bản Văn bản số 533/UBKT13 ngày 06/8/2012 của 
Ủy Ban kinh tế Quốc Hội khóa XIII về việc chuẩn bị thông tin tình hình tồn kho 
của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản để báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc 
Hội thẩm tra báo cáo của Chính phủ về đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2012; phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2013 trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội tại kỳ họp thứ 4; để có 
số liệu báo cáo, Bộ xây dựng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo về tình hình tồn kho 
của doanh nghiệp đầu tư bất động sản tại địa phương. Nội dung báo cáo tại Phụ 
lục kèm theo văn bản này. 

Tài liệu và nội dung báo cáo bằng văn bản đề nghị gửi về Cục Quản lý nhà 
và thị trường bất động sản  - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội, nội dung báo cáo bằng file điện tử gửi về địa chỉ email: 
nccongbxd@gmail.com. Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 15/9/2012. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./. 

Ghi chú:  Chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Chí Công, chuyên viên Cục Quản lý nhà và 
thị trường bất động sản, điện thoại: 04. 39741244, 0915922234. 

 
 
Nơi nhận: 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

- Như trên; 
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c); 
- Lưu: VT, QLN (2b). 
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Nguyễn Trần Nam 
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