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Kính gửi:- Sở Xây dựng                       
                  -Sở Nội vụ    

      
- Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh về thành lập Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA). 

- Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

- Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã được Uỷ 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 
09/05/2017. 

- Căn cứ cuộc họp Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh ngày 
05/10/2022 đề nghị tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ IV vào buổi chiềungày16/12/2022và dự 
kiếnBan Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IVvới số lượng thành viênkhông quá 29 người, gồm 
Chủ tịch và không quá 09 Phó Chủ tịch. 

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) là tổ chức xã hội nghề nghiệp 
hoạt động phi lợi nhuận luôn mong muốn đóng góp vào sự phát triển của ngành bất động sản 
thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, trong đó có hoạt động phản biện xã hội về xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, trước hết là pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, nhằm 
góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, cạnh tranh lành mạnh 
nhằm phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh, an toàn, ổn định, bền vững và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Qúy vị Hội viên và người tiêu dùng. 

Tiếp nối thành công từ Đại hội nhiệm kỳ lần III (2017 - 2021), nhằm nâng cao chất 
lượng hoạt động của Hiệp hội và kiện toàn Ban Chấp hành Hiệp hội, hướng đến xây dựng 
chương trình hành động thiết thực và hiệu quả nhằm góp phần phát triển thị trường bất động sản 
minh bạch, công bằng, lành mạnh, an toàn, ổn định, bền vữngvà phục vụHội viên, người tiêu 
dùng, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minhkính đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nội 
vụcho phép Hiệp hội được tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2022-2027),như sau: 

- Thời gian: Ngày 16/12/2022 (01 buổi chiều). 

- Địa điểm: Hội trường Thành phố, số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM. 

Hiệp hội sẽ báo cáo bổ sung danh sách dự kiến Ban Chấp hành vào ngày 
25/11/2022. 

Kính mong Quý Sở xem xét chấp thuận.  

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Chấp hành HH; Qúy vị Hội viên; 
- Lưu VP. 

TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
CHỦ TỊCH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN 

Số: 89/2022/CV- HoREA 
“V/v Xin phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 
IV (2022-2027)” 



Đính kèm:  
Kế hoạch tổ chức và hồ sơ liên quan 

 

Lê Hoàng Châu 
 
 

 


