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QUY CHẾ

Quy chế hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn 
ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49 /2019/QĐ-UBND
ngày 27 tháng 11 năm 2019  của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với nhà chung cư được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài 
ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, bao gồm:

1. Nhà chung cư thương mại.
2. Nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.
3. Các nội dung không được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế này thì thực hiện theo 

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 Xây dựng ban hành quy chế, quản lý sử 
dụng nhà chung cư (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng) 
và 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 tháng 12 năm 2015 về 
việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà 
chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 quy định về 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 Quy chế quản lý, sử 
dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 
02 năm 2016 của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 28/2016/TT-BXD của 
Bộ Xây dựng).

4. Quy chế này không áp dụng đối với nhà chung cư xã hội chỉ để cho học sinh, 
sinh viên và công nhân ở theo hình thức tập thể nhiều người trong một phòng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các đối tượng sau: Chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử 
dụng, Ban Quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành, các tổ chức, cá nhân và cơ 



quan quản lý Nhà nước có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được đầu 
tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư

1. Nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội 
dung dự án được phê duyệt.

2. Việc quản lý, sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ nội quy quản lý, sử dụng 
của từng nhà chung cư, quy định của pháp luật về nhà ở, Quy chế này và pháp luật có 
liên quan.

3. Việc đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được thực hiện theo thỏa 
thuận giữa chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư với đơn vị quản lý vận hành trên 
cơ sở các quy định của pháp luật về nhà ở. Việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành, 
kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải bảo đảm đúng mục đích, 
công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở; việc đóng góp các 
khoản phí, lệ phí trong quá trình sử dụng nhà chung cư phải tuân thủ các quy định của 
pháp luật.

4. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư phải đóng kinh phí bảo trì, kinh phí 
quản lý vận hành, kinh phí hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và các khoản phí, 
lệ phí khác trong quá trình sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật có liên 
quan; phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật 
về nhà ở và pháp luật có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư.

5. Ban quản trị nhà chung cư thay mặt cho các chủ sở hữu, người đang sử dụng 
để thực hiện các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung 
cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; trường hợp nhà chung cư không bắt buộc phải 
thành lập Ban quản trị theo quy định của Luật Nhà ở thì các chủ sở hữu, người đang sử 
dụng tự thỏa thuận phương án quản lý nhà chung cư.

6. Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư 
được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật có liên quan.

7. Mọi hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư phải được 
xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Hội nghị nhà chung cư

1. Hội nghị nhà chung cư lần đầu



a) Đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn 
hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng mà hiện chưa tổ chức Hội 
nghị nhà chung cư lần đầu thì chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung 
cư lần đầu theo quy định tại Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

b) Đối với chung cư đã bán được 50% số lượng căn hộ trở lên (kể cả những căn 
hộ được chủ đầu tư giữ lại) và đã bàn giao, đưa vào sử dụng quá thời hạn 12 tháng 
nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư (bao gồm trường hợp không 
xác định được chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư không còn quản lý chung cư) và đại diện chủ 
sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao có văn bản đề nghị thì Ủy ban nhân dân cấp phường 
nơi có nhà chung cư có trách nhiệm chủ trì, tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu 
theo quy định tại Khoản 6, Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

c) Trường hợp hội nghị nhà chung cư đầu tiên do Ủy ban nhân dân cấp phường 
tổ chức quy định tại khoản 6 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành 
kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD mà vẫn không biểu quyết thông qua được mức 
giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư thì áp dụng mức giá theo khung giá dịch vụ 
do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định tại Khoản 5, Điều 106 Luật Nhà 
ở 2014 trong thời gian hội nghị nhà chung cư thông qua giá dịch vụ quản lý vận hành 
nhà chung cư.

2. Hội nghị nhà chung cư bất thường

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường được thực hiện theo Điều 14 Quy 
chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD 
và Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.     

3. Hội nghị nhà chung cư thường niên

Việc tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên được thực hiện theo Điều 15 
Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư

1. Các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng góp kinh phí quản lý vận 
hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 31 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 
ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

2. Các chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ 
khác của từng căn hộ không tính trong giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, mà 
do người sử dụng căn hộ trực tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó (nếu có hợp 



đồng sử dụng riêng) hoặc trả cho doanh nghiệp quản lý vận hành (nếu không có hợp 
đồng sử dụng riêng) theo khối lượng thực tế tiêu thụ và được tính toán cộng thêm phần 
hao hụt (nếu có).

Riêng chi phí hao hụt nước sinh hoạt của chung cư, người sử dụng nhà chung cư 
có trách nhiệm đóng góp để chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ. Mức đóng góp do Hội 
nghị nhà chung cư quyết định. Trường hợp người sử dụng nhà chung cư không phải là 
chủ sở hữu nhà chung cư mà không đóng góp để chi trả chi phí hao hụt nước sinh hoạt 
của chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư phải đóng góp khoản chi phí này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở ban ngành và đơn vị có liên quan

1. Sở Xây dựng

a) Giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà 
chung cư trên địa bàn theo quy định tại Điều 47 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung 
cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD; Chủ trì, phối hợp với các sở, ban 
ngành liên quan triển khai và tổ chức tuyên truyền thực hiện Quy chế này trên địa bàn 
thành phố.

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình 
quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu 
cầu đột xuất.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Hướng dẫn các chủ đầu tư lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các chủ sở hữu căn hộ, phần 
diện tích khác trong nhà chung cư theo quy định.

b) Phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Quy chế 
này và các quy định pháp luật về nhà ở. 

3. Sở Công Thương
a) Phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng 

tuyên truyền, hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư trong việc sử 
dụng điện đúng quy định, an toàn và tiết kiệm.

b) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện.
4. Công an thành phố

a) Hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư ban hành, tổ 
chức thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy định và biện pháp an toàn về phòng 



cháy và chữa cháy; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu 
rộng đến cán bộ, nhân viên, cư dân sống tại các nhà chung cư về ý thức chấp hành các 
quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; có kiến thức cơ bản về phòng cháy 
chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn khi có sự cố cháy xảy ra. 

b) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nơi có nhà chung cư thực hiện các 
biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm 
pháp luật Đồng thời, quản lý hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, đăng ký thường trú, 
tạm trú, khai báo tạm vắng.

c) Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra bảo đảm theo quy định tại Nghị 
định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm 
về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

d) Nghiên cứu, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan công khai 
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố danh mục các 
dự án nhà chung cư không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, không mua 
bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng 
đến cán bộ, nhân viên, cư dân sống tại các chung cư về ý thức chấp hành các quy định 
của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nắm được kiến thức cơ bản về phòng cháy 
chữa cháy, thoát nạn và cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

đ) Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn phòng cháy và 
chữa cháy.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn 
quản lý theo Điều 48 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông 
tư số 02/2016/TT-BXD.

b) Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 
bàn định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
thành phố.

c) Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các quận, huyện 
có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 
bàn quản lý gửi về Sở Xây dựng.

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với nhà chung cư trên địa bàn 
quản lý theo Quy định này và Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban 
hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.



b) Đôn đốc, kiểm tra chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà chung cư, Ban quản trị nhà 
chung cư trên địa bàn quản lý thực hiện trách nhiệm quản lý vận hành nhà chung cư, 
báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư.

c) Báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 
bàn định kỳ 6 tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

d) Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các phường,  xã 
có văn bản báo cáo tình hình quản lý vận hành, quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa 
bàn quản lý gửi về Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

7. Chủ đầu tư, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà 
chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-
BXD của Bộ Xây dựng, Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan.

8. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng
Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc thực hiện tiếp nhận hệ thống lưới điện do 

các chủ đầu tư dự án nhà chung cư bàn giao sau khi dự án được nghiệm thu đưa vào sử 
dụng và thực hiện thủ tục bán điện cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà chung cư theo 
quy định của pháp luật.

9. Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
Chỉ đạo các công ty cấp nước thành viên lập thủ tục tiếp nhận hệ thống cấp nước 

do các chủ đầu tư dự án nhà chung cư bàn giao sau khi dự án được nghiệm thu đưa vào 
sử dụng và thực hiện thủ tục bán nước cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà chung cư 
theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp trình 
UBND thành phố xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

                    TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
  KT.CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH
             Đặng Việt Dũng

  


