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Đà Nẵng, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; 
- Văn phòng UBND thành phố; 
- Ban Tiếp công dân thành phố; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Tổng đài Dịch vụ công thành phố (Tổng đài 1022); 
- UBND các quận, huyện; 
- UBND các phường, xã. 

Thời gian qua, Sở Xây dựng nhận được văn bản của một số cơ quan, đơn 
vị đề nghị kiểm tra, xử lý kiến nghị của cử tri, người dân liên quan đến công tác 
quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, như: chậm tổ chức hội 
nghị nhà chung cư, chậm bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, chậm sửa 
chữa hư hỏng nhà chung cư,... Theo quy định, Sở Xây dựng đã chuyển đến các 
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để xem xét, xử lý. 

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về nhà ở, 
kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư 
và hạn chế việc chuyển văn bản nhiều lần giữa các cơ quan, đơn vị, Sở Xây 
dựng trao đổi một số nội dung như sau: 

1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà chung cư 
Theo Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 

phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà ở của địa phương như sau: 
“1. UBND cấp tỉnh có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây: 
a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn; 
… 
2. Giúp UBND cấp tỉnh làm đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về nhà ở trên địa bàn là Sở Xây dựng. 
3. UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về 

nhà ở trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo chỉ đạo của UBND 
cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật về nhà ở. 

4. Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng các 
cơ quan có liên quan của địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu 
chậm trễ thực hiện hoặc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy 
định của Luật Nhà ở, Nghị định này và các văn bản pháp luật về nhà ở.” 
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Theo Điều 47, Điều 48, Điều 49 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 
(ban hành theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 và Thông tư số 
06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng) quy định: 

“Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Xây dựng 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Quy chế này trên địa bàn; 

căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và Quy chế này ban hành quy định 
hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng nhà chung cư để áp dụng trên địa bàn; 

… 
2. Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn; báo 
cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn theo 
định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất. 

Điều 48. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp quận 
1. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân giao trách nhiệm quản 

lý hành chính khu vực có nhà chung cư và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền. 
2. Quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của 

Quy chế này. 
3. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; xử lý theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định 
về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. 

4. Thực hiện các trách nhiệm khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp phường 
1. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của 

Quy chế này và pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư. 
2. Theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác 

quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân 
cấp quận xem xét, giải quyết. 

3. Phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư thực 
hiện cung cấp các dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn. 

4. Tổ chức hội nghị nhà chung cư và tham dự cuộc họp hội nghị nhà 
chung cư theo quy định của Quy chế này. 

5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 
Thực hiện các quy định trên, UBND thành phố đã ban hành: 
- Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND thành 

phố ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước 
trên địa bàn thành phố; Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của 
UBND thành phố về việc bãi bỏ khoản 6 Điều 17 Quy chế quản lý, sử dụng nhà 
chung cư thuộc sở hữu nà nước trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết 
định số 13/2019/QĐ-UBND. 
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- Quyết định số 3930/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND thành phố 
ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhân hộ khẩu, an ninh trật tự, PCCC, vệ 
sinh môi trường tại các khu chung cư nhà ở xã hội, nhà liền kề do Nhà nước đầu 
tư xây dựng trên địa bàn thành phố. 

- Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND thành 
phố ban hành 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. 

- Công văn số 8867/UBND-QLĐTh ngày 14/11/2018 của UBND thành 
phố về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư. 

- Công văn số 7300/UBND-SXD ngày 29/10/2021 của UBND thành phố 
về việc triển khai Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 25/9/2021 của Bộ Xây dựng. 

Theo đó, UBND thành phố đã giao trách nhiệm quản lý nhà nước về nhà 
chung cư cho UBND quận (huyện), phường (xã) và xác định rõ trách nhiệm của 
chủ đầu tư, ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 
trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố. 

2. Tổ chức thực hiện 
Sở Xây dựng đề nghị UBND quận (huyện), phường (xã) theo chức năng, 

nhiệm vụ đã được giao tại các văn bản trên tăng cường thực hiện công tác quản 
lý nhà nước về nhà chung cư trên địa bàn được giao quản lý; trong đó, đề nghị 
tập trung ngay vào một số nội dung như sau: 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu 
để bầu ban quản trị nhà chung cư, đôn đốc ban quản trị nhà chung cư tổ chức hội 
nghị nhà chung cư bất thường để bầu mới ban quản trị nhà chung cư đối với các 
trường hợp đã hết nhiệm kỳ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm của các tổ 
chức, cá nhân liên quan, đề nghị xem xét xử lý vi phạm hành chính theo Điều 
67, Điều 69 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp đảm bảo điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 13 và khoản 5 Điều 14 
Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, đề nghị UBND phường (xã) chủ trì tổ 
chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, hội nghị nhà chung cư bất thường để bầu 
ban quản trị nhà chung cư, tránh tình trạng không có ban quản trị nhà chung cư 
hoặc có ban quản trị nhà chung cư nhưng đã hết nhiệm kỳ. 

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, 
kinh phí bảo trì phần sở hữu chung cho ban quản trị theo đúng quy định. Trường 
hợp phát hiện hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề nghị xem 
xét xử lý vi phạm hành chính theo Điều 67, Điều 69 Nghị định số 16/2022/NĐ-
CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ. 

- Chủ động rà soát, xử lý những tồn tại, phát sinh trong quá trình quản lý, sử 
dụng nhà chung cư nhằm hạn chế phát sinh nguy cơ mất trật tự an ninh trên địa bàn.  

- Đối với kiến nghị về tình trạng hư hỏng tại các chung cư thuộc sở hữu nhà 
nước, đề nghị chuyển Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà kiểm tra, xử lý; đối với 
kiến nghị về tình trạng hư hỏng tại các chung cư không thuộc sở hữu nhà nước 
(chung cư được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, chung cư được đầu 
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tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã bán cho người dân), đề nghị chuyển ban 
quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành chung cư kiểm tra, xử lý (Sở Xây 
dựng đã có ý kiến về vấn đề này tại Công văn số 5753/SXD-QLN ngày 10/8/2022). 

3. Xử lý phản ánh của cử tri, người dân liên quan đến công tác quản 
lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố 

Khi tiếp nhận phản ánh của cử tri, người dân liên quan đến công tác quản 
lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng đề nghị các cơ 
quan, đơn vị liên quan chuyển đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nêu 
tại các văn bản trên để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định nhằm kịp thời xử lý 
các kiến nghị, hạn chế việc chuyển văn bản nhiều lần giữa các cơ quan, đơn vị. 

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện. Nếu có 
vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Xây dựng - Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất 
động sản (số điện thoại: 0236.3565539) để trao đổi, phối hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND thành phố (báo cáo); 
- Công an thành phố; 
- Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà. 
- Lưu: VT, TTS, VP, QLN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trần Văn Hoàng 
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