
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 
V/v triển khai kết nối hệ thống Dịch 

vụ công Thông báo nhà ở hình thành 

trong tương lai đủ điều kiện được bán, 

cho thuê mua thông qua Nền tảng chia 

sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 

Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Xây dựng. 
 

Thực hiện Công văn số 1903/BXD-TTTT ngày 31/5/2022 của Bộ Xây 

dựng về việc kết nối hệ thống Dịch vụ công Thông báo nhà ở hình thành trong 

tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua thông qua Nền tảng chia sẻ dữ 

liệu quốc gia (NDXP), đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng 

liên hệ với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm 

Thông tin - Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, hỗ trợ kết nối Cổng dịch vụ 

công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Dịch vụ công trực tuyến 

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê 

mua của Bộ Xây dựng thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

phục vụ đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống của địa phương lên hệ thống của Bộ 

Xây dựng và Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đề nghị tại Công văn trên; báo 

cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, TC, TNMT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, 

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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