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THÔNG BÁO  

Về việc hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Marina Home  

 

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.  

Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.  

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; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất 

động sản.  

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng 

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.  

Sở Xây dựng nhận được hồ sơ đề nghị thành lập sàn giao dịch bất động sản 

Marina Home của Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản & quản lý nhà cao 

tầng Marina Home (gọi tắt là Công ty), sau khi xem xét hồ sơ thành lập sàn do 

Công ty cung cấp, Sở Xây dựng thông tin về sàn giao dịch bất động sản Marina 

Home như sau:  

1. Thông tin về doanh nghiệp thành lập sàn  

 Tên doanh nghiệp thành lập sàn: Công ty cổ phần kinh doanh bất động 

sản & quản lý nhà cao tầng Marina Home.  

 Họ và tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đình Luân.  
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 Địa chỉ liên lạc: Số 158, Tổ 3B, Đề Thám, khóm Bình Khánh 3, 

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

2. Thông tin về sàn  

 Tên sàn: Sàn giao dịch bất động sản Marina Home.  

 Ngày thành lập: 01/8/2022 (Theo Quyết định số 01/QĐ-MRNHOME 

ngày 01/8/2022 của Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản & quản lý nhà cao 

tầng Marina Home).  

 Địa điểm: Chung cư Marina Plaza Long Xuyên, Tổ 01, khóm Bình 

Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  

 Số điện thoại liên lạc: 02966 56 99 66  

 Họ và tên người quản lý, điều hành sàn: Nguyễn Đình Luân.  

Trên đây là thông tin sàn giao dịch bất động sản Marina Home./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng;  

- UBND tỉnh;   

- Sàn giao dịch BĐS Marina Home;  

- Website Sở Xây dựng;  

- BGĐ sở; 

- VP sở; 

- Lưu: VT, QLN&HTKT, Dương (1b).  

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường          
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