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      Kính gửi:   - Bộ Xây dựng 

   
Ngày 04/06/2019, Bộ Xây dựng cho biết hiện nay, trên cả nước có tổng cộng 4.422 

chung cư, trong đó 458 chung cư có tranh chấp, chiếm khoảng 10%. Các tranh chấp chủ yếu 
liên quan đến việc chậm tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị; không 
thống nhất đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư; một số chủ đầu tư không minh bạch trong 
quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì; trì hoãn việc bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị; 
chất lượng công trình; phí dịch vụ... Trước thực trạng trên, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi 
Luật Nhà ở để bổ sung hai mô hình quản lý, vận hành nhà chung cư, đó là: (i) Mô hình 
chủ đầu tư tự quản lý, vận hành nhà chung cư và tự quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì 
nhà chung cư; (ii) Hoặc mô hình giao cho các đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp. 
Theo Bộ Xây dựng, nếu có hai mô hình này, việc quản lý nhà chung cư sẽ đa dạng, linh 
hoạt hơn; và việc chọn mô hình nào, chủ đầu tư hay đơn vị chuyên nghiệp thực hiện là 
do cộng đồng dân cư ở nhà chung cư tự quyết định và vẫn phải có sự giám sát của cộng 
đồng thông qua Ban quản trị nhà chung cư. 
 Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy 02 mô hình quản lý, 
vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng đề xuất, đã được quy định trong Luật Nhà ở 
2014 và Thông tư 02/2016/TT-BXD; Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.  
 Trong những năm qua, một số chủ đầu tư có uy tín thương hiệu, có năng lực và có 
trách nhiệm với khách hàng, đã được Hội nghị nhà chung cư giao quản lý, vận hành nhà 
chung cư với chất lượng dịch vụ rất tốt, thậm chí, hàng tháng đã phải bỏ thêm kinh phí để bù 
lỗ cho công tác quản lý, vận hành nhà chung cư. Mô hình này đáng được khuyến khích thực 
hiện. Bên cạnh đó, đã có nhiều đơn vị chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài thực hiện 
công tác quản lý, vận hành nhà chung cư có chất lượng cao. Tuy nhiên, cũng có một số chủ 
đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư thiếu trách nhiệm, kém năng lực, nên đã dẫn 
đến xảy ra nhiều tranh chấp với các chủ sở hữu nhà chung cư như Bộ Xây dựng đã tổng kết.  
 Hiệp hội có ý kiến về 02 mô hình của Bộ Xây dựng đề xuất, như sau: 
 1/- Về mô hình chủ đầu tư tự quản lý, vận hành nhà chung cư và tự quản lý, sử 
dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư: 
 1.1)- Về mô hình chủ đầu tư tự quản lý, vận hành nhà chung cư: 
 - Khoản (1.a) Điều 105 Luật Nhà ở quy định "Đối với nhà chung cư có thang máy 
thì do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực hiện".  
 - Khoản (3.d) Điều 102 Luật Nhà ở quy định Hội nghị nhà chung cư "Quyết định 
lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có 
chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý 
vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng 
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không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với 
Ban quản trị nhà chung cư". 

- Khoản (2.a) Điều 20 Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định "Trường hợp chủ đầu tư 
còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị 
nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm 
Trưởng ban thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư".  

Căn cứ vào các quy định của pháp luật (nêu trên), Hiệp hội nhận thấy chủ đầu tư 
hoàn toàn có thể được lựa chọn để quản lý, vận hành nhà chung cư, nếu hội đủ 03 điều 
kiện:  

(i) Có chức năng quản lý, vận hành nhà chung cư. 
(ii) Có năng lực quản lý, vận hành nhà chung cư. 
(iii) Được Hội nghị nhà chung cư lựa chọn. 
Do vậy, Hiệp hội đề nghị không cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để bổ sung 

mô hình chủ đầu tư tự thực hiện quản lý, vận hành nhà chung cư, vì nếu làm như vậy 
sẽ vi phạm nguyên tắc dân chủ cơ sở, có thể dẫn đến xung đột lợi ích giữa chủ đầu tư và 
các chủ sở hữu chung cư. Vấn đề cần đặt ra là khâu thực thi pháp luật nhà ở và chủ 
đầu tư tham gia ứng tuyển làm đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư, để Hội nghị 
nhà chung cư xem xét lựa chọn. 
 1.2)- Về đề xuất chủ đầu tư tự quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư: 
 - Khoản (2.a) Điều 85 Luật Nhà ở quy định thời hạn bảo hành "Đối với nhà chung 
cư thì tối thiểu là 60 tháng". Sau khi kết thúc thời hạn bảo hành thì chuyển sang giai đoạn 
thực hiện công tác bảo trì nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng. 

- Điều 109 Luật Nhà ở quy định chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kinh phí bảo trì vào tài 
khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng; Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban 
quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao kinh phí bảo trì 
bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị; Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao 
kinh phí này thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao; Ban quản 
trị nhà chung cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đúng mục đích, đúng 
hạng mục cần bảo trì theo kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua 
hằng năm.    
 - Khoản 2 Điều 109 Luật Nhà ở quy định "Kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo 
trì các phần sở hữu chung của nhà chung cư, không được sử dụng cho việc quản lý vận 
hành nhà chung cư và các mục đích khác". Khoản 2 Điều 100 Luật Nhà ở quy định sử dụng 
kinh phí bảo trì để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm: hệ thống kết cấu 
chịu lực như khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, sàn, mái, sân thượng, hành 
lang, cầu thang bộ, đường thoát hiểm; Nhưng đã có điểm bất cập là còn quy định sử dụng 
kinh phí bảo trì để bảo trì phần sở hữu chung khác, bao gồm: thang máy, lồng xả rác, hộp kỹ 
thuật, hệ thống cấp điện (bao gồm máy phát điện), cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên 
lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa, nhà sinh hoạt cộng đồng... 
là những trang thiết bị, vật tư dễ bị hư hỏng. Hiệp hội nhận thấy, quy định sử dụng kinh phí 
bảo trì để bảo trì các phần thuộc sở hữu chung này thì không hợp lý, mà nên sử dụng nguồn 
kinh phí quản lý vận hành chung cư để bảo trì các hạng mục và các thiết bị này. 
 Hiệp hội nhận thấy kinh phí bảo trì nhà chung cư có giá trị rất lớn và là tài sản 
chung của các chủ sở hữu chung cư (Ghi chú: Chung cư 20 tầng thường có kinh phí bảo 
trì trên dưới 20 tỷ đồng; Chung cư Keangnam Hà Nội có kinh phí bảo trì lên đến hơn 160 tỷ 
đồng). Vừa qua, đã xuất hiện tranh chấp quỹ bảo trì chung cư tại nhiều dự án, chiếm khoảng 



3 
 

5% trong tổng số tranh chấp tại nhà chung cư. Trong đó, có tranh chấp về việc chủ đầu tư trì 
hoãn bàn giao, hoặc bàn giao không đầy đủ, hoặc không quyết toán minh bạch việc sử dụng 
quỹ bảo trì cho Ban quản trị nhà chung cư. 

Căn cứ vào các quy định của Luật Nhà ở (nêu trên), Hiệp hội nhận thấy đại diện 
chủ đầu tư có thể tham gia quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư nếu được 
Hội nghị nhà chung cư tín nhiệm bầu vào Ban quản trị, hoặc Trưởng Ban, Phó Trưởng 
Ban quản trị.  

Do vậy, Hiệp hội đề nghị không nên sửa đổi Luật Nhà ở để giao cho "chủ đầu tư 
tự quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư", vì có thể dẫn đến xung đột lợi ích 
giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu chung cư. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội nhận thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở theo 
hướng quy định kinh phí bảo trì chỉ được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của 
nhà chung cư gồm: hệ thống kết cấu chịu lực như khung, cột, tường chịu lực, tường bao 
ngôi nhà, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, đường thoát hiểm; Các phần sở 
hữu chung còn lại thì sử dụng kinh phí quản lý, vận hành nhà chung cư để bảo trì. 

2/- Về việc Bộ Xây dựng đề xuất mô hình giao cho các đơn vị quản lý, vận hành 
chuyên nghiệp nhà chung cư: 

Hiệp hội nhận thấy mô hình giao cho các đơn vị quản lý, vận hành chuyên nghiệp nhà 
chung cư đã được quy định tại Khoản (1.a) Điều 105 Luật Nhà ở: "Đối với nhà chung cư có 
thang máy thì do đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư thực 
hiện", và tại Khoản (3.d) Điều 102 Luật Nhà ở quy định Hội nghị nhà chung cư "Quyết 
định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư". Vấn đề cần đặt ra là khâu thực 
thi pháp luật nhà ở, để Hội nghị nhà chung cư xem xét lựa chọn được đơn vị quản lý, 
vận hành nhà chung cư, có chức năng và có năng lực. 
 Bên cạnh đó, trong quá trình quản lý, vận hành nhà chung cư thời gian qua đã có xảy 
ra những sự cố nghiêm trọng như vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh, đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hiệp hội nhận thấy rất cần thiết 
xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở theo hướng yêu cầu doanh nghiệp quản lý vận 
hành nhà chung cư phải chứng minh năng lực tài chính, để có thể thực hiện trách 
nhiệm bồi thường dân sự đối với bên thứ ba trong trường hợp xảy ra sự cố gây thiệt hại 
về người và tài sản.  
 Trân trọng kính chào! 

 Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI 
 - Như trên;  CHỦ TỊCH 
 - Thường trực Thành ủy TPHCM; 
 - Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM; 
 - Thường trực Ủy ban nhân dân TPHCM;  
 - Sở Xây dựng;  
 - Ban Chấp hành HH;  
 - Qúy vị Hội viên; Lê Hoàng Châu 
 - Lưu VT. ĐTDĐ: 0903 811 069 
  Email: lehoangchau68@gmail.com 
    
                    


