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QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 

do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Nhà ở - Luật số 56/2005QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29 
tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây 
dựng Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 
71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 14/2011/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây 
dựng Quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản 
lý vận hành nhà chung cư;

Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây 
dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư;

 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư 
do Nhà nước đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 59/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng.
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Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc 
Công ty Quản lý nhà chung cư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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