
 

 

               
 
                                                                        

 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV (2022-2027) 

  

- 13g15 - 13g45: Đón khách và trình chiếu clip hoạt động của một số Tập đoàn và 
doanh nghiệp bất động sản. 

- 13g45 - 13g55: Trình diễn bài hát Bài ca Xây dựng và bài Những ánh sao đêm.  

- 13g55 - 14g00: Lễ chào cờ (Cử Quốc thiều; Hát Quốc ca). 

- 14g00 - 14g40: Khai mạc Đại hội Hiệp hội Bất động sản TP.HCM lần IV. 

+ Giới thiệu đại biểu và Qúy vị quan khách. 

+ Báo cáo tư cách đại biểu tham dự Đại hội lần IV (2022-2027). 

+ Bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội. 

+ Thông qua chương trình Đại hội. 

+ Trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Hiệp hội đánh giá kết quả hoạt 
động của nhiệm kỳ III (2017-2021) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- 14g40 - 14g50: Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ 
trưởng Bộ Xây dựng. 

- 14g50 - 15g00: Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội của Ông Trần Hoàng Quân - 
Giám đốc Sở Xây dựng đại diện Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Hiệp hội thay mặt Đại hội phát biểu tiếp thu ý kiến của Qúy vị Lãnh đạo. 

- 15g00 - 15g10: Ban Thi đua khen thưởng TP.HCM điều hành phần khen thưởng. 

- 15g10 - 15g15: Đại hội tặng Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh 
số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Qũy vì người nghèo Thành phố. 

- 15g15 - 15g30: Nghỉ giải lao, dùng thức ăn nhẹ bên ngoài sảnh và giao lưu (Ghi 
chú: Các đại biểu tham quan các dự án bất động sản của các doanh nghiệp, nếu có).  

- 15g30 - 16g10: Phần thảo luận của Đại hội. 

- 16g10 - 16g35: Phần bầu cử Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- 16g35 - 16g40: Phần bầu cử Ban Kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027). 

- 16g40 - 16g50: Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ; Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ 
IV (2022-2027) bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hiệp hội; Ban Chấp 
hành Hiệp hội ra mắt Đại hội. 

- 16g50 - 17g00: Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2022-2027) ra mắt Đại hội 
và Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV phát biểu nhận nhiệm vụ. 

-17g00: Chào cờ, bế mạc Đại hội. 

Trân trọng kính mời Qúy vị đại biểu dùng cơm tối thân mật. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                        
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

 



 

 

HỒ SƠ TÀI LIỆU CỦA ĐẠI HỘI HoREA LẦN THỨ IV  

Ngoài cuốn tài liệu Đại hội HoREA lần thứ IV đã gửi Qúy vị đại biểu thì còn có 
380 văn bản của Hiệp hội kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ chế chính 
sách, pháp luật đã gửi đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và thành phố Hồ 
Chí Minh trong 06 tập kiến nghị từ năm 2017 - 2022. 

Qúy vị vui lòng quét mã QR sau đây để truy cập nội dung hồ sơ Đại hội: 

 

 


