
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SXD  Vĩnh Phúc, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v Đăng tải thông tin về sàn giao dịch bất động sản AT Land 

 

Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 

25/11/2014; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 Quy 

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

Ngày 23/12/2020, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tiếp nhận hồ sơ kèm theo Đơn 

đề nghị đăng tải thông tin đề ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ bất động sản 

A&T, đề nghị đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản AT Land trên cổng 

thông tin điện tử theo quy định.  

Sau khi nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu do Công ty Cổ phần bất động sản 

A&T cung cấp, Sở Xây dựng thông báo cụ thể như sau:  

I. Kiểm tra điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy 

định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản 

phải thành lập doanh nghiệp: 

Sàn giao dịch Bất động sản AT Land được thành lập bởi Công ty Cổ phần 

bất động sản A&T tại Quyết định số 11/2020/QĐHĐQT ngày 10/12/2020. 

Thông tin về Công ty Cổ phần bất động sản A&T bao gồm: 

- Đăng ký kinh doanh số 2500647670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 27/05/2020. Đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 

28/09/2020. 

- Họ tên người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa. 

- Địa chỉ trụ sở chính: TDP Lạc Ý 3, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Điện thoại liên hệ: 02113.845.427 - DĐ: 0985.558.746 
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2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải 

có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người 

quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản 

Các cá nhân được Công ty Cổ phần bất động sản A&T điều động, bổ 

nhiệm để tham gia quản lý, điều hành Sàn giao dịch bất động sản AT Land bao 

gồm: 

- Người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản AT Land (Giám 

đốc Sàn): Bà Nguyễn Thị Kim Thoa (theo Quyết định số 12/2020/QĐHĐQT 

ngày 10/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bất động sản A&T) - 

Kèm theo Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản số QNI-0468 do Sở Xây 

dựng tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 28/08/2020 (Thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp) và 

Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và 

điều hành sàn giao dịch bất động sản số VCB-22491220 do Công ty Cổ phần 

Tập đoàn VCB - Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam cấp ngày 

09/12/2020. 

- Nhân viên Sàn giao dịch bất động sản AT Land: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

(theo Quyết định số 14/2020/QĐHĐQT ngày 10/12/2020 của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần bất động sản A&T) - Kèm theo Chứng chỉ hành nghề 

môi giới bất động sản số QNI-0472 do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 

28/08/2020 (Thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp). 

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, 

cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động 

Sàn giao dịch bất động sản AT Land có Quy chế hoạt động được Công ty 

Cổ phần bất động sản A&T ban hành tại Quyết định số 13/2020/QĐ-A&T ngày 

10/12/2020.  

Qua kiểm tra thực tế, tại thời điểm kiểm tra Sàn giao dịch bất động sản 

AT Land có địa chỉ tại Đường Nguyễn Lương Bằng, thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, số điện thoại liên lạc: 02113.845.427 và 

cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động (kèm theo ảnh chụp thực tế).  

Việc Công ty Cổ phần bất động sản A&T thành lập Sàn giao dịch bất 

động sản AT Land đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật 

Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13. 

II. Nội dung thông tin đăng tải về sàn giao dịch bất động sản 

1. Tên doanh nghiệp thành lập sàn: Công ty Cổ phần bất động sản A&T; 

- Họ và tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bà Nguyễn 

Thị Kim Thoa; 

- Địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp: TDP Lạc Ý 3, phường Đồng Tâm, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Điện thoại liên hệ: 02113.845.427 - DĐ: 0985.558.746. 
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2. Tên sàn: Sàn giao dịch bất động sản AT Land; 

- Ngày thành lập: 10/12/2020; 

- Địa điểm: Đường Nguyễn Lương Bằng, thôn Vị Trù, xã Thanh Trù, 

thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Số điện thoại liên lạc: 02113.845.427; 

- Họ và tên người quản lý, điều hành sàn: Bà Nguyễn Thị Kim Thoa. 

Sở Xây dựng Vĩnh Phúc trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục QLN&TTBĐS (b/c); 

- G/đ Sở (b/c); 

- VP Sở (để đăng tải lên Cổng TTĐT Sở XD); 

- Công ty CP BĐS A&T; 

- Lưu: VT, QLNĐT&HT. 

    (T - 05b) 

      KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

      Phan Thế Huy 
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