
1. Vị trí, chức năng: 

a) Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản là phòng chuyên môn, 
nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về về các lĩnh vực: Nhà ở, nhà công sở, thị trường bất động 
sản, kinh tế xây dựng và vật liệu xây dựng. 

b) Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản chịu sự chỉ đạo, quản lý 
về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về 
chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do 
Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, 
đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn. 

 

 2. Nhiệm vụ: 
 a) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh 
vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công 
của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
  b) Dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực xây dựng; chương trình, 
biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa 
bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở.  
 c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực xây dựng.  
 d) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch 
vụ sự nghiệp công ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 
  e) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh trong lĩnh vực xây dựng theo phân công. 
  f) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 
hoạch và các văn bản khác trong ngành, lĩnh vực xây dựng được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng 
dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước được giao. 
 g) Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý 
của Sở theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
 h) Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng 
các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông 
tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp 
vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật. 
  i) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Sở đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 
và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.  
 k) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có 
thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê 



tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của 
Ủy ban nhân dân tỉnh.   
 m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy 
định của pháp luật. 
 Ngoài nhiệm vụ trên còn tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện những 
nhiệm vụ sau:          

a) Về nhà ở: 
- Nghiên cứu xây dựng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định ban hành và điều chỉnh chương trình, kế 
hoạch phát triển nhà ở của tỉnh, bao gồm: chương trình, kế hoạch phát triển nhà 
ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở 
của hộ gia đình, cá nhân và các chương trình mục tiêu của tỉnh về hỗ trợ nhà ở 
cho các đối tượng xã hội gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức triển khai thực hiện sau 
khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 
Cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự 

án phát triển nhà ở do Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận hoặc quyết định đầu tư 
theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật nhà ở; thực hiện lựa chọn chủ 
đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị và nhà ở xã hội để trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở phù hợp 
với điều kiện cụ thể của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 
tỉnh xem xét, ban hành theo thẩm quyền; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển 
khai thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

- Thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội đối với các dự 
án phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo sự phân công của Ủy ban 
nhân dân tỉnh; xây dựng khung giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội do 
các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội 
theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để 
phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết đô thị của tỉnh; tham mưu trình Ủy ban nhân dân  tỉnh xem xét, quyết 
định thu hồi quỹ đất thuộc các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị 
mới đã giao cho các chủ đầu tư, nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm 
so với tiến độ đã được phê duyệt, quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội 
trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới nhưng chưa sử 
dụng để giao cho các chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. 

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển quỹ 
nhà ở công vụ do tỉnh quản lý (bao gồm nhu cầu đất đai và vốn đầu tư xây dựng) 
theo quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ 
ban hành. 



- Xây dựng, ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ; khung giá cho 
thuê, thuê mua và giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phù hợp với điều kiện 
thực tế của tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tiếp nhận quỹ nhà ở tự quản 
của Trung ương và của tỉnh để thống nhất quản lý, thực hiện bán nhà ở thuộc sở 
hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định của pháp luật. 

- Tham gia định giá các loại nhà trên địa bàn theo khung giá, nguyên tắc 
và phương pháp định giá các loại nhà của Nhà nước. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, nhà ở xã 
hội; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy 
chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển 
và quản lý nhà ở; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng xã hội 
theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

- Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phát triển nhà ở, nhà ở 
xã hội trên địa bàn theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. 

- Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các 
nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, 
các chính sách, giải pháp quản lý quá trình phát triển đô thị, các mô hình quản lý đô 
thị, khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ 
chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành. 

- Hướng dẫn các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử 
dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; Tổ 
chức thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về 
quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có 
liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận 
động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư 
xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn theo sự phân công của Ủy 
ban nhân dân tỉnh.  

- Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở thuộc sở hữu nhà 
nước trên địa bàn; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin 
về nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. 

b) Về công sở: 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng công sở, trụ 
sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển 
hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì công sở, trụ sở làm việc 
thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng, 



mua bán, cho thuê, thuê mua đối với công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà 
nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về công sở thuộc sở hữu 
nhà nước trên địa bàn; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về 
công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. 

c) Về thị trường bất động sản: 

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách phát 
triển và quản lý thị trường bất động sản; các giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt 
động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi 
được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành. 

- Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất 
động sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện năng lực 
của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và 
các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản khác trên địa bàn; hướng dẫn các quy 
định về bất động sản được đưa vào kinh doanh. 

- Tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ các dự 
án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công 
nghiệp để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy 
ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền; 
hướng dẫn kiểm tra các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cho 
thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trên địa bàn. 

- Kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động 
sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện việc cấp và quản lý 
chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị 
trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất 
động sản trên địa bàn; định kỳ báo cáo hoặc theo yêu cầu đột xuất để Bộ Xây 
dựng báo cáo theo quy định. 

d) Về vật liệu xây dựng: 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực 
hiện chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương; 
phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường của địa phương trong quy hoạch tỉnh. 

- Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế 
biến, sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi 
măng đã được phê duyệt trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

- Cho ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu 
xây dựng trên địa bàn theo quy định. 



- Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, 
chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công 
nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng. 

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các 
quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật 
liệu xây dựng. 

- Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng 
đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo phân 
công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật 
liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định. 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm 
vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây 
dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, dự án khuyến 
khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí xây dựng. 

e) Về hoạt động đầu tư xây dựng: 

- Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu 
tư xây dựng, gồm: quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng. 

- Hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng trên địa bàn; tổ chức xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, 
ban hành hoặc công bố theo phân cấp hoặc ủy quyền: Các tập đơn giá xây dựng 
công trình, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công 
xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công, chỉ 
số giá xây dựng; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc 
áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, 
suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước của địa phương. 

- Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; tổ chức lập để trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên 
địa bàn chưa có trong các định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, hoặc đã 
có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của tỉnh; 
tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận 
dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và giá dự 
toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa 
phương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho 
công tác xây dựng đặc thù của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và 



quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để tổng hợp theo dõi. 

- Thực hiện việc thông báo các thông tin về định mức, giá xây dựng, chỉ số 
giá xây dựng theo tháng, quý hoặc năm, theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng bảo đảm kịp thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng. 

- Thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy 
định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu trên địa bàn. 

f) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm và đột xuất về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Sở. 

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc 
Sở Xây dựng giao. 
 


