Bt u t tháng 8/2018, à Nng s trin khai iu tra thông tin v giá bt ng sn trên a bàn vi chu k mi tháng 1 ln

Liên quan n vic iu tra, Cc Thng kê TP à Nng va t chc tp hun nghip v iu tra giá bt ng sn
trên a bàn nhm thc hin Quyt nh s 580/Q-TCTK ngày 26/7/2018 ca Tng cc trng Tng cc
Thng kê v iu tra giá và tính ch s giá bt ng sn, c tin hành ti 6 tnh, thành ph trc thuc Trung
ng.
Vic t chc iu tra nhm thu thp giá và c im ca 20 loi bt ng sn i din ph bin trên th trng bt ng
sn gm: chung c, bit th, nhà lin k, nhà riêng l khác; tòa nhà thng mi, tòa nhà vn phòng,
nhà xng, nhà máy, xí nghip, nhà kho, khách sn, khu ngh dng, condotel, officetel, shophouse; t nn d án, t nn trong khu dân c.
Trên c s thông tin v giá bt ng sn và các c im bt ng sn thu thp c, Tng cc Thng kê s khai
thác, tng hp tính ch s giá bt ng sn.
ây cng là ch tiêu thng kê quan trng trong H thng ch tiêu thng kê Quc gia, c Tng cc Thng
kê thu thp, khai thác, tng hp và công b b sung vào nhóm các ch tiêu thng kê kinh t v
mô phn ánh du hiu ca nn kinh t phc v công tác hoch nh chính sách tin t, iu hành lm phát
mc tiêu; phc v công tác thng kê, cng nh ánh giá bin ng th trng bt ng sn trong nc và thc
hin so sánh khu vc và quc t.
Theo lãnh o Cc Thng kê TP à Nng, ây là cuc iu tra ln u tiên c trin khai ti à Nng và có liên
quan n rt nhiu s, ban, ngành, trên c s ó có th tính c ch s giá bt ng sn. Bên cnh ó, i tng iu
tra là các giao dch bt ng sn thành công, nên vic iu tra c xác nh s rt nhy cm, và khó khn.
thc hin tt hot ng iu tra, UBND thành ph ã có vn bn ch o các s Xây dng, Tài nguyên và

Môi trng cung cp thông tin cng nh Cc ThuTP và UBND các qun, huyn phi hp vi Cc Thng
kê trong cuc iu tra này.
Bên cnh ó, các sàn giao dch bt ng sn, d án u t xây dng công trình, công ty kinh doanh
bt ng sn, cá nhân môi gii bt ng sn và các n v liên quan cng c yêu cu phi có trách nhim
cung cp thông tin cho iu tra viên.
Sau khi trin khai, hot ng iu tra, thu thp thông tin s c thc hin mi tháng mt k, trong thi gian
5 ngày t ngày 4 n ngày 8 hàng tháng, hot ng thu thp s liu s bt u t tháng 8/2018.

