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THÔNG BÁO
Về việc đăng tải thông tin của Sàn giao dịch bất động sản Tín Phát Land

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25-11-2014;
Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30-12-2015 của Bộ Xây dựng, 

Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn 
giao dịch bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15-12-2016 của Bộ Xây dựng 
về việc Sửa đổi, bổ sung một số Quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD 
ngày 30-12-2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn nghiệp vụ Quản lý vận hành Nhà chung cư; Thông tư số 
11/2015/TT-BXD ngày 30-12-2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng 
chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; 
việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số 
quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15-02-2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 29-3-2021, Sở Xây dựng nhận được Văn bản của Công ty cổ phần 
đầu tư Tín Phát Land HD về thông báo hoạt động Sàn giao dịch bất động sản 
Tín Phát Land, nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin doanh nghiệp thành lập sàn và Sàn giao dịch
1. Tên doanh nghiệp thành lập sàn: Công ty cổ phần đầu tư Tín Phát Land HD
- Người đại điện theo pháp luật: Đỗ Đình Công 
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Địa chỉ doanh nghiệp: Lô 72.4, đường An Dương Vương, phường Hải 

Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801329678 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 28-7-2020, đăng ký thay đổi 
lần thứ 01 ngày 21-12-2020)

2. Tên sàn: Sàn giao dịch bất động sản Tín Phát Land 
- Ngày thành lập: 22-02-2022
- Địa điểm: Số 18, ngõ 193 (trước đây là Lô 72.4), đường An Dương 

Vương, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương



- Người quản lý điều hành: Đỗ Đình Công
+ Sinh ngày 13-5-1985
+ CCCD số 030085012432 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH 

cấp ngày 10-6-2020
+ Địa chỉ thường trú: Phòng 204, nhà B, chung cư Ngô Quyền, phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại liên hệ: 0965.063.043. 
II. Nội dung thông tin đăng tải
Sau khi xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư Tín Phát Land HD, đối 

chiếu quy định tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15-12-2016 
của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hải Dương đăng tải các nội dung tại Mục I trên 
trang thông tin điện tử của Sở (soxaydung.haiduong.gov.vn) từ ngày 18-4-2022. 
Công ty cổ phần đầu tư Tín Phát Land HD chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác thông tin cung cấp cho Sở Xây dựng.

Để đảm bảo hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Tín Phát Land tuân 
thủ các quy định, chính sách pháp luật, Sở Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần 
đầu tư Tín Phát Land HD lưu ý một số vấn đề sau:

1. Trong quá trình hoạt động nếu có bất kỳ thông tin nào thay đổi đề nghị 
Sàn giao dịch bất động sản Tín Phát Land báo cáo thay đổi bằng văn bản về Sở 
Xây dựng được biết và đính chính trên trang thông tin điện tử của Sở.

2. Hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Tín Phát Land phải tuân thủ 
theo Điều 26 tại Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30-12-2015 của Bộ Xây 
dựng và báo cáo hàng tháng theo Biểu mẫu số 01, 02, 03 của Phụ lục kèm theo 
Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ.

Vậy, Sở Xây dựng trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 
- Văn phòng Sở (để đăng tải lên cổng TTĐT);
-  Giám đốc, các phó GĐ (để bc);
-  Cty CP đầu tư Tín Phát Land HD;
-  Lưu VP, QLN (6b). 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hải
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