ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1207 /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập dự án Xây dựng, quản lý và
sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;
Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-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 động
sản;
Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng
quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-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 động sản;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Tờ
trình số 807/TTr-SXD ngày 29/4/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập dự án Xây dựng, quản lý và sử
dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị năm 2022 với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở
và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ:
2.1. Mục tiêu:
Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015
của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và
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thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trọng tâm là việc xây dựng,
quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản
góp phần tăng tính minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản, hỗ trợ cho
các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, định hướng phát triển nhà ở và thị
trường bất động sản; làm cơ sở cho việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch
phát triển nhà ở hàng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt và xây dựng kế hoạch
phát triển nhà ở năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.
2.2. Nhiệm vụ:
- Khảo sát, thu thập số liệu thông tin, giá nhà ở và bất động sản trên toàn
tỉnh Quảng Trị cho từng khu vực; Thu thập, tổng hợp, tính toán số liệu thông tin
nhà ở và thị trường bất động sản các tháng, quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị làm cơ sở báo cáo Bộ Xây dựng;
- Thu thập số liệu, tính toán Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản
các quý, năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;
- Thu thập số liệu, tính toán Chỉ số lượng giao dịch bất động sản các quý,
năm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
3. Nội dung chính của dự án:
3.1. Thu thập, tổng hợp, tính toán số liệu thông tin nhà ở và thị trường
bất động sản các tháng, quý và năm:
- Cơ sở dữ liệu về nhà ở, gồm: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
về nhà ở và đất ở do địa phương ban hành theo thẩm quyền; Số liệu, kết quả
thống kê, tổng hợp, báo cáo của các chương trình điều tra, thống kê về nhà ở tại
địa phương; Các thông tin, dữ liệu về chương trình, kế hoạch phát triển nhà của
địa phương; thông tin cơ bản, số lượng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; số
lượng và diện tích từng loại nhà ở; diện tích đất để đầu tư xây dựng nhà ở; Số
lượng, diện tích nhà ở đô thị, nông thôn; 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; Cơ sở dữ liệu về nhà ở phân theo mức độ kiên cố xây dựng; Các biến
động liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng nhà ở, đất ở; Số lượng cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà; Công tác quản lý nhà
chung cư; Các chỉ tiêu thống kê khác về nhà ở tại địa phương.
- Cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản địa phương, gồm: Hệ thống các
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản do địa
phương ban hành theo thẩm quyền; Số lượng, tình hình triển khai các dự án, số
lượng từng loại sản phẩm bất động sản của dự án; nhu cầu đối với các loại bất
động sản theo thống kê, dự báo; Tình hình giao dịch bất động sản gồm các thông
tin về lượng giao dịch, giá giao dịch; Các thông tin, dữ liệu về các khoản thu
ngân sách từ đất đai và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản; Cơ sở
dữ liệu về sàn giao dịch bất động sản; Số lượng nhà ở cho thuê và các loại bất
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động sản quy định tại điểm c, d, đ khoản 3 Điều 6 Nghị định số 117/2015/NĐCP; Các chỉ tiêu thống kê khác về tình hình phát triển thị trường bất động sản tại
địa phương.
3.2. Thu thập số liệu, tính toán xác định chỉ số giá giao dịch m ột số loại
bất động sản các quý, năm:
Giá giao dịch bất động sản là giá của bất động sản được giao dịch thành
công trên thị trường (giao dịch đã thanh toán đầy đủ hoặc chưa thanh toán đầy
đủ nhưng đã bàn giao bất động sản) trong giai đoạn tính toán, không phải là giá
giao dịch lần đầu của bất động sản mới được hình thành hay mới được tạo lập
trong dự án.
Các loại bất động sản được lựa chọn để thu thập giá gồm: nhà ở riêng lẻ để
bán, căn hộ chung cư để bán, đất nền chuyển nhượng, văn phòng cho thuê. Loại
trừ bất động sản dùng cho sản xuất, kinh doanh khác; nhà ở cho thuê và dịch vụ
bất động sản.
Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính
bằng %), phản ánh xu hướng và mức độ biến động về giá giao dịch của một số
loại bất động sản thông qua các giao dịch thành công theo thời gian.
Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản được tính toán cho các
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, không tính toán cho cả nước. Chỉ số giá
được tính theo quý, năm so sánh với kỳ trước, cùng kỳ năm trước và kỳ gốc.
3.3. Thu thập số liệu, tính toán xác định chỉ số lượng giao dịch bất độn g
sản các quý, năm:
Chỉ số lượng giao dịch bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng %)
phản ánh mức độ biến động về số lượng (gồm số lượng về diện tích hoặc số
lượng bất động sản) giao dịch thành công của bất động sản theo thời gian.
3.4. Định mức thực hiện công việc:
Định mức nội dung công việc, bậc nhân công, số lượng nhân công và thời
gian làm việc của nhân công trực tiếp lập nội dung dự án Xây dựng, quản lý và
sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị năm 2022 theo Phụ lục đính kèm.
4. Sản phẩm của dự án:
Thuyết minh tính toán; Tập số liệu về nhà ở và thị trường bất động sản các
tháng, quý và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Bộ Chỉ số giá và Chỉ số
lượng giao dịch một số loại bất động sản các quý, năm trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2022.
6. Dự toán kinh phí thực hiện và nguồn vốn:
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- Tổng kinh phí thực hiện: 754.284.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm năm
mươi bốn triệu, hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng)
Trong đó:
+ Chi phí lập đề cương nhiệm vụ và dự toán:
+ Chi phí lập dự án:

19.482.000 đồng
726.864.000 đồng

+ Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu:

7.938.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
Sở Xây dựng có trách nhiệm lập dự toán cụ thể theo Đề cương, nhiệm vụ
đã được phê duyệt, trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê
duyệt bố trí vốn đúng theo quy định.
Điều 2. Trên cơ sở Đề cương, nhiệm vụ nhiệm vụ lập dự án Xây dựng,
quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022 đã được phê duyệt, giao trách nhiệm cho các
cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung công việc như sau:
1. Giao Sở Xây dựng (Chủ đầu tư dự án) tổ chức triển khai thực hiện các
bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán, tham mưu UBND tỉnh bố
trí vốn để triển khai thực hiện dự án.
3. Các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với
Sở Xây dựng cung cấp các thông tin liên quan đến việc lập dự án Xây dựng,
quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành
phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTDP .

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

Lê Đức Tiến
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PHỤ LỤC
Định mức nội dung công việc, bậc nhân công, số lượng nhân công
và thời gian làm việc của nhân công trực tiếp lập dự án Xây dựng,
quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường
bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022
(Kèm theo Quyết định số

/QĐ-UBND ngày

/2022 của UBND tỉnh)

/

Stt

Khoản chi phí

Đơn vị

(1)

(2)

(3)

I

Tư vấn lập đề cương nhiệm vụ và dự toán

1

Chi phí nhân công khảo sát hiện trường

1.1

Chuyên gia loại 3 điều tra, khảo sát, thu
thập

2

Chi phí nhân công lập đề cương nhiệm vụ
và dự toán chi phí

Số
lượng

Số ngày
(4)

Người

1

3

2.1

Chuyên gia loại 2 tính toán, xử lý số liệu

Người

3

3

2.2

Chuyên gia loại 1 chủ trì rà soát, kiểm tra,
chỉnh sửa

Người

1

3

II

Thu thập, tổng hợp, tính toán số liệu thông tin nhà ở và thị trường bất
động sản

1

Chi phí nhân công thu thập số liệu

1.1

Chuyên gia loại 1 Chủ trì rà soát, kiểm tra,
chỉnh sửa

Người

1

46

1.2

Chuyên gia loại 3 Thu thập số liệu

Người

3

46

2

Chi phí nhân công tổng hợp tính toán số
liệu

2.1

Chuyên gia loại 1 Chủ trì hướng dẫn, rà
soát, kiểm tra, chỉnh sửa

Người

1

30

2.2

Chuyên gia loại 2 Tổng hợp tính toán số
liệu

Người

3

30
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Stt

Khoản chi phí

Đơn vị

Số
lượng

Số ngày

III

Thu thập số liệu, tính toán Chỉ số giá giao dịch và Chỉ số lượng giao
dịch

1

Chi phí nhân công thu thập số liệu

1.1

Chuyên gia loại 1 Chủ trì hướng dẫn, rà
soát, kiểm tra, chỉnh sửa

Người

1

28

1.2

Chuyên gia loại 3 Thu thập số liệu

Người

3

28

2

Chi phí chuyên gia tổng hợp tính toán số
liệu

2.1

Chuyên gia loại 1 Chủ trì hướng dẫn, rà
soát, kiểm tra, chỉnh sửa

Người

1

40

2.2

Chuyên gia loại 2 Tổng hợp tính toán số
liệu

Người

4

40

