
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:        /TB-SXD    Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

 
THÔNG BÁO 

Thực hiện theo Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/1/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 

 

 

Ngày 06/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản . 

Theo đó: 

1. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022. 

2. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-

CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Kinh doanh bất động sản. 

3. Nội dung chi tiết Nghị định số 02/2022/NĐ-CP được đăng tải trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng Lạng Sơn theo địa chỉ 

https://soxd.langson.gov.vn/page_vbnganhtw. 

Sở Xây dựng đề nghị Hiệp hội Danh nghiệp tỉnh sao gửi Thông báo này 

đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội có hoạt động kinh doanh bất động sản 

trên địa bàn tỉnh để được biết, triển khai thực hiện theo quy định.  

Sở Xây dựng thông báo tới các cơ quan, đơn vị (có Danh sách các cơ 

quan, đơn vị nhận Thông báo kèm theo) và các tổ chức, cá nhân được biết để 

thực hiện./.   
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC - UBND tỉnh (B/c); 

- DS các cơ quan, đơn vị (nhận TB); 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP, các phòng CM và 02 TT; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, HTKT&VLXD.  

  

  

  

 Nguyễn Mạnh Tuấn 

 
 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-139-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-dau-tu-xay-dung-khai-thac-khoang-san-296872.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-139-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-dau-tu-xay-dung-khai-thac-khoang-san-296872.aspx
https://soxd.langson.gov.vn/page_vbnganhtw
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHẬN THÔNG BÁO 

 

 

- Hiệp hội Danh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài Chính; 

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Sở Giao thông vận tải;  

- Sở Công thương; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Y tế; 

- Sở Sở Tài ngyên và Môi trường; 

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

- Sở Lao động thương binh và Xã hội;  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

 - Ban Dân tộc; 

 - Công an tỉnh Lạng Sơn; 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn; 

 - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; 

 - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn; 

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. 
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