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BỘ XÂY DỰNG

Số: 342/BXD-QLN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v: báo cáo tình hình sở hữu
nhà ở tại Việt Nam của tổ chức,
cá nhân nước ngoài và người
Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014, trong đó có quy định về
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của địa phương trong việc theo dõi,
quản lý tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
(Điều 79 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP).
Căn cứ quy định tại Điều 79 và Điều 85 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP
của Chính phủ và để thực hiện nghiên cứu, xây dựng Đề án về an ninh kinh tế
trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản đảm bảo an sinh xã hội (trong đó
có nội dung đánh giá việc thực hiện chính sách sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với
đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tổng hợp,
báo cáo về tình hình sở hữu nhà ở tại Việt Nam của các đối tượng nêu trên (theo
mẫu phụ lục kèm theo công văn này).
Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về
Bộ Xây dựng trước ngày 15/3/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trân trọng./.
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