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NHÀ CHUNG CƯ VIGLACERA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NGÃ 6 ĐẠI PHÚC BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày  29  tháng 12  năm 2017 
  

QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ 

VIGLACERA NGÃ 6, P.ĐẠI PHÚC, TP.BẮC NINH 

 

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 do Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

- Căn cứ Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

- Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về việc Ban 

hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1.1 Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc Ninh 

thuộc Ngã 6 Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh. 

1.2 Đối tượng áp dụng: 

a) Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư; Chủ sở hữu, Người sử dụng nhà chung cư; Ban 

quản trị nhà chung cư; Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư. 

b) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Điều 2. 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 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 và Quy chế này; 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 Quy chế này và pháp luật có liên 
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quan; phải chấp hành nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định của pháp luật về 

nhà ở, Quy chế này 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 và Quy chế này. 

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, Quy chế này 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 

TỔ CHỨC VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Mục 1 

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 3. Hội nghị nhà chung cư  

1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ. 

2. Hội nghị nhà chung cư có quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc quản lý, sử 

dụng nhà chung cư theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở và quy định tại Quy chế 

này, cụ thể:  

a) Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa 

đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

b) Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết 

định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác 

phục vụ hoạt động của Ban quản trị; 

c) Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 

của Luật nhà ở và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư; 

d) 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 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; 

e) Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung 

của nhà chung cư; 

f) Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư và 

các tiện ích của Cụm chung cư. 

Điều 4. Hội nghị nhà chung cư bất thường 

1. Hội nghị nhà chung cư bất thường của nhà chung cư được tổ chức trong các trường hợp 

sau đây: 
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a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, 

mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư 

cử người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường; 

b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; 

c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn 

nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ 

sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định của Quy chế này 

hoặc bầu thay thế thành viên Ban quản trị nhà chungcư theo quy định của Quy chế này; 

d) Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc đề nghị điều 

chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; Quyết định các nội dung khác có liên 

quan tới đời sống và lợi ích của cư dân mà không vi phạm các quy định của pháp luật liên 

quan; 

e) Các trường hợp khác khi có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã 

nhận bàn giao. 

2. Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị tòa nhà chung cư bất thường được quy 

định như sau: 

a) Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư để quyết định một trong các vấn đề quy định tại 

các Điểm a, b, c hoặc d Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu 

căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; 

b) Trường hợp họp hội nghị nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ quy định 

tại Điểm e Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề nghị tổ 

chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường tham dự; 

3.  Điều kiện về số lượng người tham dự hội nghị Tòa nhà chung cư bất thường được quy 

định như sau: 

a)  Trường hợp họp hội nghị Tòa nhà chung cư để bầu Trưởng ban hoặc bầu mới toàn bộ 

Ban quản trị Tòa nhà chung cư hoặc quyết định nội dung quy định tại Điểm d Khoản 1 

Điều này thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của Tòa 

nhà chung cư tham dự; 

b)  Trường hợp bầu thay thế Phó ban quản trị hoặc các thành viên Ban quản trị là đại diện 

của tòa nhà trong Tòa nhà chung cư thì chỉ tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường của 

tòa nhà này để bầu thành viên khác thay thế; hội nghị của tòa nhà được tổ chức họp để 

bầu người thay thế khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của 

tòa nhà đó tham dự; 

c)  Trường hợp tổ chức hội nghị Tòa nhà chung cư theo đề nghị của các chủ sở hữu căn hộ 

quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này thì phải có tối thiểu 75% số người đã có đơn đề 

nghị tổ chức họp hội nghị Tòa nhà chung cư bất thường tham dự. 

4.  Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo thời gian, địa 

điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung 

cư. 
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Điều 5. Hội nghị nhà chung cư thường niên 

1. Hội nghị nhà chung cư thường niên được tổ chức mỗi năm một lần khi có tối thiểu 30% 

đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự hoặc có số lượng ít hơn do các chủ 

sở hữu nhà chung cư thống nhất. Hội nghị nhà chung cư, Tòa nhà chung cư thường niên 

có các nội dung sau đây: 

a) Nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban quản trị và thông qua các khoản thu, chi hàng 

năm của Ban quản trị nhà chung cư; 

b) Xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 

trong năm và thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư của năm sau; 

c) Nghe báo cáo về tình hình quản lý vận hành nhà chung cư; 

d) Quyết định các nội dung khác theo quy định tại Điều 102 của Luật Nhà ở (nếu có). 

2.  Đối với Hội nghị nhà chung cư thường niên của tòa nhà chung cư mà kết hợp quyết định 

các vấn đề sau đây thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự: 

a) Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bịchết, 

mất tích; trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủđầu tư cử 

người khác đảm nhận mà không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư; 

b) Miễn nhiệm hoặc bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới; 

c) Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn 

nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích trong trường hợp đã tổ chức lấy ý kiến của các chủ 

sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 

Điều 19 của Quy chế này hoặc bầu thành viên Ban quản trị nhà chung cư theo quy định 

tại Điểm b Khoản 4 Điều 19 của Quy chế này. 

3.  Đối với hội nghị Tòa nhà chung cư thường niên mà kết hợp quyết định bầu Trưởng ban 

quản trị hoặc quyết định các vấn đề quy định tại Điểm b, Điểm d Khoản 1 Điều 4 của 

Quy chế này thì phải có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của 

Tòa nhà chung cư đó tham dự. 

4.  Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, thông báo 

thời gian, địa điểm và tổ chức họp hội nghị chính thức cho các chủ sở hữu, người sử dụng 

nhà chung cư; Ban quản trị có thể tổ chức họp trù bị để chuẩn bị các nội dung cho cuộc 

họp hội nghị chính thức.  

5.  Trong trường hợp không đủ số người tham dự theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì 

Ban quản trị nhà chung cư có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội 

nghị nhà chung cư theo quy định. 

6. Trường hợp qua giám sát, thảo luận tại hội nghị nhà chung cư mà chủ sở hữu nhà chung 

cư phát hiện hành vi vi phạm về tài chính của Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nhà 

chung cư thì tùy theo mức độ vi phạm, hội nghị nhà chung cư có thể quyết định bãi miễn 

một, một số hoặc toàn bộ thành viên Ban quản trị nhà chung cư và bầu thay thế các thành 

viên khác theo quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 và Khoản 5 Điều này; nếu người có 

hành vi vi phạm thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì hội nghị nhà chung cư 
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thông qua quyết định đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp cần thiết, hội nghị nhà chung cư quyết định lập tổ kiểm tra hoặc thuê 

đơn vị có chuyên môn để kiểm tra sổ sách và việc thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà 

chung cư; trường hợp thuê đơn vị chuyên môn thì các chủ sở hữu, người đang sử dụng 

nhà chung cư phải đóng góp kinh phí để thanh toán chi phí cho đơn vị này theo thỏa 

thuận. 

Điều 6. Thành phần tham dự và việc biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư 

1. Thành phần tham dự Hội nghị nhà chung cư bất thường và Hội nghị nhà chung cư thường 

niên bao gồm đại diện chủ sở hữu căn hộ. Đơn vị quản lý vận hành và mời đại diện Ủy 

ban nhân dân cấp phường nơi có nhà chung cư tham dự. 

2. Quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, Tòa nhà chung cư được tính theo đơn vị 

căn hộ và được quy định như sau: 

a) Mỗi căn hộ trong nhà chung cư tương ứng với một phiếu biểu quyết; 

b) Đối với phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là căn hộ thì mỗi phần 

diện tích sàn xây dựng tương đương với diện tích sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất theo 

thiết kế được phê duyệt tại nhà chung cư đó có một phiếu biểu quyết. 

3. Mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, Tòa nhà chung cư được thông qua theo 

nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu; nội dung cuộc họp phải được 

lập thành biên bản, có chữ ký của các thành viên chủ trì và thư ký cuộc họp hội nghị nhà 

chung cư. 

                                      Mục 2 

BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 7. Ban quản trị nhà chung cư 

1. Ban quản trị do hội nghị nhà chung cư, Tòa nhà chung cư bầu để thực hiện các quyền và 

trách nhiệm quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

2. Ban quản trị nhà chung cư là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và hoạt động theo 

mô hình quy định của Quy chế này; 

3. Ban quản trị quy định tại Quy chế có nhiệm kỳ hoạt động là ba (03) năm và được bầu lại 

tại Hội nghị nhà chung cư thường niên của năm cuối nhiệm kỳ, trừ trường hợp họp Hội 

nghị nhà chung cư bất thường để bầu thay thế Ban quản trị;trường hợp Ban quản trị hoặc 

thành viên Ban quản trị có vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế chi tiêu tài chính thì 

tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị bãi miễn và bị xử lý theo quy định tại Điều 19 của 

Quy chế này. 

4. Các quyết định của Ban quản trị nhà chung cư nếu vượt quá quyền hạn quy định tại Quy 

chế này thì không có giá trị pháp lý; trường hợp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của các tổ chức, cá nhân thì các thành viên Ban quản trị phải chịu trách nhiệm bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 
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5. Quy chế hoạt động của Ban quản trị do Hội nghị nhà chung cư thông qua, bảo đảm công 

khai, minh bạch, tuân thủ quy định của Quy chế này, quy định của pháp luật về nhà ở và 

pháp luật có liên quan. 

6. Ban quản trị không được thuê người lao động, không được thành lập các bộ phận trực 

thuộc nếu không có sự chấp thuận của Hội nghị nhà chung cư; các thành viên Ban quản 

trị chịu trách nhiệm thực hiện các công việc theo phân công tại quy chế hoạt động của 

Ban quản trị. 

7. Ban quản trị nhà chung cư có kinh phí hoạt động do chủ sở hữu, người sử dụng nhà 

chung cư đóng góp hàng năm trên cơ sở quyết định của hội nghị nhà chung cư; kinh phí 

này được ghi rõ trong quy chế hoạt động của Ban quản trị và được quản lý thông qua một 

tài khoản hoạt động của Ban quản trị; Ban quản trị nhà chung cư phải sử dụng kinh phí 

hoạt động đúng mục đích, không được dùng để kinh doanh và phải báo cáo việc thu, chi 

tại cuộc họp hội nghị nhà chung cư thường niên.  

8. Mức thù lao của các thành viên Ban quản trị do các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung 

cư đóng góp được trích từ khoản thu Phí Quản Lý Hàng Tháng và được Hội nghị nhà 

chung cư quyết định. Thù lao của các thành viên Ban quản trị được chi trả hàng tháng 

thông qua Đơn vị quản lý vận hành; Khoản tiền này không phải hạch toán vào hoạt động 

kinh doanh của đơn vị quản lý vận hành. 

9. Ban quản trị có trách nhiệm làm rõ các chi phí quản lý để tính toán mức phí dịch vụ với 

các đơn vị cung cấp dịch vụ cho nhà chung cư. Ban quản trị đồng thời có trách nhiệm 

quản lý và làm rõ các nguồn thu hình thành từ việc cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thuê 

một phần của các khu vực sở hữu chung hoặc từ hoa hồng mà các đơn vị nhà thầu muốn 

cung cấp dịch vụ tại Cụm chung cư(Ví dụ: Cho thuê chỗ đặt màn hình quảng cáo, dịch vụ 

điện thoại, truyền hình, cáp…) Ban quản trị có trách nhiệm báo cáo doanh thu này trong 

các báo cáo định kỳ tới Hội nghị nhà chung cư. Nguồn thu này sẽ được hạch toán vào chi 

phí quản lý vận hành và do Hội nghị nhà chung cư quyết định”. 

Điều 8. Mô hình hoạt động của Ban quản trị 

1. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo mô 

hình Ban chủ nhiệm hoặc Hội đồng quản trị của hợp tác xã hoặc mô hình Hội đồng quản 

trị của công ty cổ phần. Hội nghị nhà chung cư quyết định mô hình hoạt động của Ban 

quản trị nhà chung cư. 

2. Ban quản trị bao gồm bảy (07) người, sáu (06) người trong số đó là các Chủ sở hữu Căn 

hộ hoặc đại diện pháp lý của họ (những người này sau đây gọi tắt là “Thành viên”), và 

một (01) người trong số đó, theo yêu cầu của pháp luật, là một đại diện Chủ đầu tư sau 

đây gọi là “Thành viên của Chủ đầu tư”.  

3. Mỗi Chủ Sở hữu Căn hộ sẽ được quyền đề cử bản thân họ hoặc người đại diện của họ 

làm Thành viên. Việc đề cử phải được gửi cho Ban quản trị ít nhất là bảy (07) ngày trước 

Hội nghị nhà chung cư. Thành viên tự đề cử đó phải nộp cho Ban Quản Trị lý lịch trích 

ngang của mình và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác mà mình cung cấp. 
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Điều 9. Yêu cầu đối với thành viên Ban quản trị nhà chung cư  

1. Thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư đó. 

Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư là người có sức khỏe, không có tiền án, tiền sự; 

ưu tiên lựa chọn những người có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý, xây dựng, kiến trúc, 

kỹ thuật chuyên ngành, tài chính, pháp luật tham gia Ban quản trị nhà chung cư. 

2. Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản 

lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ 

quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 10. Cơ cấu nhân sự, số lượng, thành phần của Ban quản trị 

1. Ngay sau khi được bầu tại Hội nghị nhà chung cư, Ban quản trị họp ngay để bỏ phiếu bầu 

các chức danh sau trong số các thành viên của Ban Quản Trị: 

(i) 01 Trưởng ban; 

 ii) 02 Phó Trưởng ban; 

 Trưởng ban và Phó trưởng ban là người được các thành viên Ban quản trị tổ chức họp và 

bầu thông qua hình thức bỏ phiếu kín. 

Phó Trưởng ban là đại diện của phía Chủ đầu tư sẽ do Chủ đầu tư có văn bản giới thiệu 

cho Hội nghị nhà chung cư. 

Ban quản trị sẽ phân công các chức danh: Kế toán; Thư Ký. 

Trong trường hợp cần thiết Ban Quản Trị phân công người phụ trách quỹ của Ban Quản 

Trị. 

2. Để đảm bảo lợi ích chung của các Chủ Sở Hữu Căn Hộ, cá nhân tự ứng cử vào vị trí 

thành viên Ban quản trị và cá nhân được đề cử làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban 

quản trị phải đáp ứng và thỏa mãn tất cả các điều kiện và tiêu chí sau đây: 

a) Là Chủ Sở Hữu Căn Hộ.   

b) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam; có 

năng lực và kỹ năng phù hợp và cần thiết cho việc thực hiện các công việc của Ban quản 

trị; có sức khỏe tốt; có đạo đức tốt; có tinh thần xây dựng, tích cực và gương mẫu; vô tư, 

khách quan; không lợi dụng vị trí thành viên Ban quản trị để trục lợi cá nhân; không có 

tiền án, tiền sự;ưu tiên lựa chọn người có trình độ đại học trở lên; ưu tiên lựa chọn những 

người có kiến thức, kinh nghiệm về quản lý, xây dựng, kiến trúc, kỹ thuật chuyên ngành, 

tài chính, pháp luật….. 

c) Có kiến thức về quản lý chung cư, sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính đáng của Cư dân. Ưu 

tiên người có kinh nghiệm tham gia quản lý các dự án xây dựng hoặc dự án kỹ thuật cao; 

d) Có tư cách đạo đức tốt; không tham nhũng, hối lộ, cam kết không xâm phạm vào tài sản 

của các Chủ sở hữu; 

e) Cá nhân này chưa từng vi phạm Nội Quy Nhà Chung Cư Thu nhập thấp Đại mỗ. 

f) Có quỹ thời gian phù hợp để tham gia các cuộc họp hoặc buổi làm việc của Ban Quản trị. 
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Điều 11. Quyền và trách nhiệm của Ban quản trị 

Ban quản trị nhà chung cư được thực hiện các quyền, trách nhiệm quy định tại Khoản 1 

Điều 104 của Luật Nhà ở và các quyền, trách nhiệm sau đây: 

a) Nhận bàn giao, lưu trữ, quản lý hồ sơ nhà chung cư; cung cấp một bộ hồ sơ đã nhận bàn 

giao từ chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp nhà chung cư phải có 

đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại Quy chế này; 

b) Chuẩn bị các nội dung và tổ chức họp hội nghị nhà chung cư theo quy định của Quy chế 

này; thông báo công khai nội dung hợp đồng quản lý vận hành và hợp đồng bảo trì đã ký 

kết tại hội nghị nhà chung cư; 

c) Báo cáo kết quả hoạt động, thu, chi tài chính của Ban quản trị, kết quả công việc bảo trì 

và việc thu, chi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để hội nghị nhà 

chung cư kiểm tra, giám sát, thông qua theo quy định của Quy chế này; 

d) Thay mặt chủ sở hữu để thực hiện các quyền đối với phần sở hữu chung của nhà chung 

cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này; không được kích động người khác gây 

mất trật tự, an ninh tại khu vực nhà chung cư; 

e) Chịu trách nhiệm trước các chủ sở hữu nhà chung cư về nhiệm vụ được giao; chấp hành 

đúng quy chế hoạt động, quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị; 

f) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổ chức họp hội nghị nhà chung cư, công nhận Ban quản 

trị nhà chung cư theo quy định của Quy chế này; tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để 

quyết định thay thế đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp đơn vị đang quản lý vận 

hành không còn đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế 

này; 

g) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ nhà 

chung cư, không bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy 

định; 

h) Bàn giao lại hồ sơ, sổ sách, giấy tờ đang quản lý cho Ban quản trị mới sau khi được công 

nhận; 

i) Thành viên Ban quản trị nếu có hành vi vi phạm Quy chế này và quy định của pháp luật 

có liên quan thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của Quy chế này, xử 

phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải 

bồi thường cho bên bị thiệt hại; 

j) Có trách nhiệm quản lý con dấu của Ban quản trị 

k) Uỷ quyền cho Đơn vị quản lý vận hành thu Phí Quản Lý Hàng Tháng của Cụm chung cư; 

l) Định kỳ 6 tháng một lần, Ban quản trị lấy ý kiến của Đơn vị quản lý vận hành, người sử 

dụng căn hộ cũng như xây dựng các tiêu chí nâng cao chất lượng dịch vụ từ Cụm chung 

cư tiêu biểu và theo khảo sát ý kiến cư dân. Kinh phí cho việc khảo sát, đánh giá (nếu có) 

sẽ được phân bổ vào chi phí hoạt động của Ban quản trị làm cơ sở để đánh giá chất lượng 

dịch vụ quản lý vận hành của Đơn vị quản lý vận hành; 
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m) Quản lý và ra quyết định sử dụng quỹ bảo trì 2% phù hợp với quy định của Pháp luật và 

phục vụ lợi ích chung của các Chủ sở hữu. Báo cáo thu chi; tiền lãi sẽ được công bố công 

khai để các Chủ sở hữu theo dõi và giám sát và mời công ty kiểm toán độc lập khi Hội 

nghị nhà chung cư yêu cầu phối hợp với các cơ quan hành chính địa phương, các cơ quan 

đoàn thể trong việc xây dựng lối sống văn minh, duy trì an ninh và trật tự xã hội trong 

Cụm chung cư Thu nhập thấp; 

n) Phối hợp với Đơn vị quản lý vận hành tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao vui chơi 

giải trí cho cư dân trong các dịp lễ tết. Đặc biệt là các chương trình cho trẻ em và thúc 

đẩy làm giấy chứng nhận sở hữu căn hộ; 

o) Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện 

các quyền, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật; 

p) Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác quy định trong quy chế hoạt động, quy chế thu, 

chi tài chính của Ban quản trị đã được hội nghị nhà chung cư thông qua và quy định tại 

Quy chế này. 

Điều 12. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban quản trị 

Trưởng Ban quản trị có các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể như sau: 

1. Triệu tập, điều hành các cuộc họp trong nội bộ Ban quản trị; phân công chức năng nhiệm 

vụ cho các thành viên Ban quản trị; chỉ định các thành viên Ban quản trị vào các vị trí 

Thủ Quỹ, Thư Ký và các vị trí chuyên môn thực hiện các chức năng của Ban quản trị;Ký 

văn bản của Ban quản trị. 

2. Đại diện cho Ban quản trị để liên hệ với các cơ quan Nhà nước, cơ quan thông tin đại 

chúng, các tổ chức kinh tế - xã hội và các tổ chức kinh tế để thảo luận, trình bày và phát 

biểu về những nội dung liên quan đến Ban quản trị Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc 

Ninh. Tuy nhiên, các ý kiến của Trưởng Ban quản trị không phải là sự chấp thuận; phê 

chuẩn hay cam kết nào về các công việc hay hợp đồng cụ thể nào mà Ban quản trị dự 

định ký kết hay thực hiện; 

3. Chủ trì việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và 

chủ toạ cuộc họp Ban quản trị; 

4. Chủ trì việc lập chương trình và kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban quản trị; 

5. Thay mặt Ban quản trị ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với 

Đơn vị quản lý vận hành, Hợp đồng bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư; ký các 

quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban quản trị để thực hiện trong nội bộ 

Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc Ninh hoặc gửi các cơ quan hữu quan; 

6. Quyền được cung cấp thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các thành viên 

Ban quản trị; 

7. Trong trường hợp Trưởng Ban quản trị vắng mặt trong cuộc họp hoặc buổi làm việc của 

Ban Quản Trị, Phó Trưởng Ban quản trị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Trưởng 

Ban quản trị ("Người được Trưởng Ban quản trị uỷ quyền"). Việc uỷ quyền phải được lập 

thành văn bản, trong đó nêu rõ phạm vi công việc và thời gian thực hiện và gửi cho tất cả 
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các thành viên Ban quản trị trước khi người được Trưởng Ban quản trị uỷ quyền thực 

hiện công việc được uỷ quyền. Không được tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban 

quản trị. 

8. Được hưởng thù lao theo quy định tại Quy chế này; 

9. Quyền được cung cấp thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các thành viên 

Ban quản trị; 

10. Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

Điều 13. Quyền và Nghĩa Vụ của các Phó Trưởng Ban quản trị 

 

Phó Trưởng Ban quản trị là người có chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ Trưởng Ban quản trị 

trong việc thực hiện các công việc quản lý, tổ chức và điều hành, được Trưởng Ban quản 

trị phân công phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động chuyên trách của Ban quản trị. 

Phó Trưởng Ban quản trị có các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể như sau: 

1. Có quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban quản trị nếu được Trưởng Ban quản trị ủy 

quyền bằng văn bản; 

2. Quyền tham gia, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại các phiên họp của Ban quản trị; 

3. Quyền được bảo lưu ý kiến khi có những ý kiến khác với quyết định của Trưởng Ban 

quản trị. Trong trường hợp đó, Phó Trưởng ban vẫn phải tuân thủ mọi quyết định của 

Trưởng ban nhưng có quyền trình ý kiến của mình bằng văn bản lên phiên họp Ban quản 

trị gần nhất để Ban quản trị xem xét; 

4. Quyền tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc 

Ninh theo sự phân công của Trưởng Ban quản trị và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban 

về kết quả hoạt động mình quản lý; Ký văn bản của Ban quản trị khi Trưởng Ban vắng 

mặt. 

5. Được hưởng thù lao theo quy định tại Quy chế này; 

6. Quyền được cung cấp thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin giữa các thành viên 

Ban quản trị; 

7. Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

Điều 14. Quyền và Nghĩa Vụ của Thành viên Kế toán 

1. Kế toán giúp việc cho Trưởng ban trong công tác quản lý tài chính và kế toán của Ban 

quản trị, kiểm tra và trình Trưởng ban ký hoặc trực tiếp ký theo uỷ quyền của Trưởng 

ban các kế hoạch tài chính, tín dụng và sổ sách kế toán của Ban quản trị phù hợp với 

các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế, tài chính, kế toán và thống kê. Kế toán 

chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban. 

2. Kế toán có quyền hạn và nhiệm vụ cụ thể sau: 

Duy trì hệ thống tài khoản của Ban quản trị và điều hành nghiệp vụ kế toán của Ban quản 

trị theo chế độ kế toán do pháp luật quy định; 

a) Tổ chức lưu trữ, quản lý và giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật đối với sổ sách kế 

toán, chứng từ, thông tin tài liệu, số liệu kế toán tài chính. Thủ Quỹ chỉ được phép cung 
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cấp các thông tin và số liệu thuộc thẩm quyền quản lý của mình khi có sự đồng ý của 

Trưởng ban; 

b) Tham mưu, đề xuất cho Trưởng ban về việc quản lý và sử dụng vốn của Ban quản trị 

nhằm đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất; 

c) Các báo cáo tài chính trình Ban quản trị phải có sự xác nhận của Kế toán. Kế toán xác 

nhận và chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính đó; 

d) Kế toán chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của toàn bộ hoá đơn, chứng 

từ, số liệu ghi trong sổ sách kế toán của Ban quản trị và đảm bảo mọi giao dịch tài 

chính của Ban quản trị được phản ánh trung thực, đầy đủ và chính xác vào sổ sách kế 

toán; 

e) Thực thi yêu cầu hoặc quyết định của Trưởng ban liên quan đến lĩnh vực tài chính – kế 

toán. Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ ràng hoặc có mâu thuẫn hoặc cho rằng có dấu 

hiệu vi phạm các quy định của pháp luật thì Kế toán phải báo cáo lại với Trưởng ban. 

Trong trường hợp đã báo cáo lại nhưng Trưởng ban vẫn yêu cầu thực hiện thì Kế toán 

phải chấp hành yêu cầu đó nhưng được bảo lưu ý kiến của mình để đưa ra thảo luận tại 

phiên họp thường kỳ gần nhất của Ban quản trị; 

f) Có trách nhiệm báo cáo hàng tháng bằng văn bản cho Trưởng ban và các thành viên về 

tình hình tài chính trong tháng và dự kiến các khoản thu chi trong tháng tiếp theo. 

g) Được hưởng thù lao theo quy định tại Quy chế này 

h) Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều 11 của Quy chế này. 

 

Điều 15. Quyền và Nghĩa vụ của của Thư Ký 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thư ký Ban quản trị: 

1. Tổng hợp các báo cáo, đề xuất và kiến nghị của các thành viên Ban quản trị gửi đến. 

2. Gửi thông báo họp Ban quản trị cho các Thành viên và làm đầu mối phối hợp với các bộ 

phận theo chức năng liên quan để chuẩn bị tài liệu họp Ban quản trị cho mỗi kỳ theo chỉ 

đạo của Trưởng ban; 

3. Cộng tác với Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Kế toán và các Thành Viên Ban quản trị 

trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Nội Quy Nhà Chung Cư và 

Quy chế này; 

4. Có mặt trong các cuộc họp của Ban quản trị với tư cách là Thư ký cuộc họp, lập và lưu 

giữ các hồ sơ, biên bản liên quan đến các cuộc họp này; 

5. Được hưởng thù lao theo quy định của Quy chế này; 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban quản trị giao; 

Điều 16. Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên Ban quản trị 

1. Thành viên khác của Ban quản trị hoạt động theo sự phân công của Ban quản trị, có 

nghĩa vụ chấp hành mọi quyết định của Ban quản trị. Thành viên Ban quản trị chịu trách 

nhiệm cá nhân khi không tuân thủ quyết định của Ban quản trị, khi ra quyết định hoặc 

can thiệp vào hoạt động vượt quá quyền hạn của mình. 
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2.  Ngoài các trách nhiệm nêu trên, các thành viên khác của Ban quản trị còn có các quyền 

hạn và trách nhiệm sau đây: 

a)  Quyền tham gia, thảo luận và biểu quyết tại các phiên họp của Ban quản trị; 

b)  Theo dõi, đánh giá hoạt động của Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc Ninh để góp ý kiến 

xây dựng chiến lược, sách lược phát triển Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc Ninh; 

c)  Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện quyền hạn của mình cũng như các 

nhiệm vụ được Trưởng ban uỷ quyền. 

   3. Được hưởng thù lao theo quy định của Quy chế này; 

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư 

1. Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Quy chế này và hợp đồng 

dịch vụ quản lý vận hành đã ký với Ban quản trị nhà chung cư; thực hiện bảo trì phần sở 

hữu chung của nhà chung cư theo hợp đồng bảo trì nếu có năng lực bảo trì. 

2. Ký kết hợp đồng phụ với các đơn vị cung cấp dịch vụ trong việc quản lý vận hành nhà 

chung cư; giám sát việc cung cấp các dịch vụ của các đơn vị này. 

3. Thông báo bằng văn bản về việc thu, nộp các khoản kinh phí có liên quan; thông báo các 

yêu cầu, nội dung cần chú ý cho người sử dụng nhà chung cư trong trường hợp xảy ra các 

tình huống đột xuất như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hướng dẫn việc lắp đặt các thiết bị 

trong phần sở hữu riêng của chủ sở hữu. 

4. Thu kinh phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo thỏa thuận với các chủ sở hữu, 

người sử dụng nhà chung cư; thu, chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị nhà 

chung cư theo quyết định của hội nghị nhà chung cư. 

5. Định kỳ 06 tháng một lần hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo 

công khai về công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư; báo 

cáo tình hình quản lý vận hành tại hội nghị nhà chung cư; lấy ý kiến góp ý của người sử 

dụng về việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. 

6. Phối hợp với Ban quản trị nhà chung cư để giải quyết các vấn đề khác có liên quan trong 

quá trình quản lý vận hành nhà chung cư. 

7. Chấp hành quyết định giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

8. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ quản lý 

vận hành nhà chung cư hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 18. Biểu quyết thông qua các quyết định của Ban quản trị 

1. Các quyết định của Ban quản trị Tòa nhà chung cư được thông qua bằng hình thức biểu 

quyết hoặc bỏ phiếu theo quy chế hoạt động của Ban quản trị, được lập thành biên bản, 

có chữ ký của thư ký cuộc họp, các thành viên Ban quản trị dự họp và có đóng dấu của 

Ban quản trị. Trường hợp tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 50% số thành viên Ban quản trị 

thì kết quả cuối cùng được xác định theo biểu quyết của Trưởng ban hoặc Phó ban chủ trì 

cuộc họp (nếu vắng Trưởng ban), trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

này. 
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2. Các đề xuất sau đây chỉ được thông qua khi có tối thiểu 75% tổng số thành viên của Ban 

quản trị tán thành: 

a) Đề xuất thay đổi đơn vị quản lý vận hành; 

b) Quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện bảo trì; 

c) Đề xuất thay đổi giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư; 

d) Các đề xuất, yêu cầu của Ban quản trị đối với chủ đầu tư trong quá trình quản lý, sử dụng 

nhà chung cư; 

e) Các trường hợp khác do hội nghị nhà chung cư quyết định. 

3.  Đối với quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư thì thực 

hiện biểu quyết theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp Ban quản trị tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung của 

tòa nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị đồng ý, trừ trường hợp có 

thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng; 

b) Trường hợp Ban quản trị Tòa nhà chung cư quyết định việc bảo trì phần sở hữu chung 

của cả Tòa nhà chung cư thì phải được 100% thành viên Ban quản trị Tòa nhà chung cư 

đồng ý; nếu chỉ bảo trì phần sở hữu chung của một hoặc một số tòa nhà trong cụm thì 

phải được Trưởng ban và 100% số thành viên Ban quản trị là đại diện của một hoặc một 

số tòa nhà đó đồng ý, trừ trường hợp có thành viên vắng mặt vì lý do bất khả kháng. 

Điều 19. Miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Ban quản trị hoặc bãi miễn Ban quản trị 

1. Việc miễn nhiệm thành viên Ban quản trị được thực hiện khi có một trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Thành viên Ban quản trị thôi tham gia hoặc xin miễn nhiệm; 

b) Thành viên Ban quản trị không còn là chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong 

nhà chung cư; 

c) Thành viên Ban quản trị chuyển đi nơi khác; 

d) Trưởng Ban quản trị của tòa nhà chung cư tách khỏi nhà chung cư; 

e) Thành viên Ban quản trị của tòa nhà nhập vào nhà chung cư. 

2. Việc bãi miễn Ban quản trị, thành viên Ban quản trị Tòa nhà chung cư, Tòa nhà chung 

cư được thực hiện khi có đề nghị của Ban quản trị hoặc đề nghị của đại diện chủ sở hữu 

căn hộ trong các trường hợp sau đây: 

a) Ban quản trị không báo cáo kết quả hoạt động cho hội nghị nhà chung cư theo quy định 

của Quy chế này; 

b) Ban quản trị không hoạt động sau khi được bầu; 

c) Thành viên Ban quản trị vi phạm quy chế hoạt động hoặc quy chế thu, chi tài chính của 

Ban quản trị; 

d) Thành viên Ban quản trị không tham gia các hoạt động của Ban quản trị trong 06 tháng 

liên tiếp hoặc không tham dự tối thiểu 30% tổng số các cuộc họp của Ban quản trị trong 

01 năm. 

3. Việc bầu lại thành viên Ban quản trị Tòa nhà chung cư được thực hiện như sau: 
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a)  Trường hợp bầu thay thế Ban quản trị Tòa nhà chung cư hoặc bầu thay thế Trưởng 

ban quản trị thì phải tổ chức hội nghị Tòa nhà chung cư bất thường để quyết định theo 

quy định tại Điều 4 của Quy chế này; 

b)  Trường hợp bầu thành viên Ban quản trị Tòa nhà chung cư không thuộc đối tượng 

quy định tại Điểm a Khoản này thì Ban quản trị đề xuất người thay thế và gửi xin ý kiến 

của các đại diện chủ sở hữu căn hộ của tòa nhà có thành viên Ban quản trị cần thay thế; 

nếu được tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao của tòa nhà này 

hoặc có số lượng ít hơn theo quyết định của hội nghị nhà chung cư đồng ý thì người được 

đề xuất được công nhận là thành viên Ban quản trị Tòa nhà chung cư; trường hợp không 

có đủ số người đồng ý theo quy định tại Điểm này thì phải họp hội nghị nhà chung cư bất 

thường của tòa nhà này để bầu người thay thế theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này. 

Trường hợp miễn nhiệm hoặc bãi miễn Phó ban quản trị Tòa nhà chung cư là đại diện của 

chủ đầu tư thì chủ đầu tư cử đại diện khác thay thế mà không phải tổ chức hội nghị Tòa 

nhà chung cư bất thường. 

Mục 3 

BẢO TRÌ NHÀ CHUNG CƯ 

Điều 20. Quy định về Các hạng mục của nhà chung cư được sử dụng kinh phí bảo 

trì phần sở hữu chung để bảo trì 

1. Bảo trì các hạng mục và phần diện tích thuộc sở hữu chung quy định tại Điểm a và Điểm 

b Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở sau khi các hạng mục này đã hết thời hạn bảo hành 

theo hợp đồng đã ký kết giữa Chủ đầu tư với các Nhà thầu. 

2. Bảo trì hệ thống các thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư, bao gồm thang máy, 

máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống thông gió, hệ thống cấp điện chiếu sáng, điện 

sinh hoạt, các thiết bị điện dùng chung, hệ thống cấp, thoát nước, phát thanh truyền hình, 

thông tin liên lạc, phòng cháy, chữa cháy, cột thu lôi và các thiết bị khác dùng chung cho 

nhà chung cư. 

3. Bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài kết nối với nhà chung cư; các công trình công 

cộng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở. 

4. Xử lý nước thải ứ nghẹt, hút bể phốt định kỳ; cấy vi sinh cho hệ thống nước thải của nhà 

chung cư. 

5. Các hạng mục khác của nhà chung cư thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà 

chung cư theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc theo quy định 

của pháp luật về nhà ở. 

Điều 21. Quy định về ký kết hợp đồng bảo trì và thực hiện bảo trì phần sở hữu 

chung 

1. Căn cứ vào kế hoạch bảo trì đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua hoặc khi xuất hiện 

các hạng mục cần bảo trì đột xuất, Ban quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng bảo trì theo 

quy định sau đây: 
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a) Bảo trì phần xây dựng của tòa nhà thì có thể thuê Đơn vị quản lý vận hành hoặc thuê đơn 

vị khác có năng lực bảo trì thực hiện bảo trì; 

b) Đối với hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung thì có thể thuê hoặc ủy quyền cho đơn vị 

quản lý vận hành thuê đơn vị cung cấp thiết bị hoặc đơn vị khác có năng lực bảo trì thiết 

bị đó thực hiện bảo trì; trường hợp phải thay mới thiết bị thì đơn vị cung cấp thiết bị phải 

thực hiện bảo hành sản phẩm theo thời hạn do nhà sản xuất quy định; hết thời hạn bảo 

hành thì thực hiện bảo trì hoặc thay thế theo quy định tại Điểm này. 

2.  Đơn vị bảo trì phải thực hiện bảo trì theo quy trình bảo trì đã được xây dựng; phải bảo 

đảm an toàn cho các chủ sở hữu và người sử dụng trong quá trình bảo trì, phải tuân thủ 

tiến độ và các thỏa thuận trong hợp đồng bảo trì đã ký kết. 

3.  Hợp đồng bảo trì được lập theo thỏa thuận giữa Ban quản trị và đơn vị thực hiện bảo trì 

theo quy định của pháp luật. 

4.  Khi kết thúc công việc bảo trì, các bên phải tổ chức nghiệm thu hoàn thành công việc bảo 

trì; việc thanh, quyết toán kinh phí bảo trì được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng 

và phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

5.  Ban quản trị phải báo cáo kết quả công việc bảo trì và kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 

cho các chủ sở hữu tại cuộc họp Hội nghị nhà chung cư gần nhất để Hội nghị nhà chung 

cư xem xét, thông qua quyết toán. 

Điều 22. Lập, bàn giao và quản lý tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của 

nhà chung cư 

1. Sau khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lập tài khoản, bàn giao và quản lý 

kinh phí bảo trì phần sở hữu chung được thực hiện như sau: 

a)  Ban quản trị nhà chung cư lập một tài khoản tại một tổ chức tín dụng đang hoạt động tại 

Việt Nam để quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của cả tòa nhà chung 

cư; 

b)  Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị chuyển giao 

kinh phí bảo trì, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì đã thu của người 

mua, thuê mua và kinh phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối với phần diện tích giữ lại 

không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua theo quy định tại 

Điểm b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư 

lập theo quy định tại Điểm a Khoản này để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật; 

c)  Chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đối với nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn 

hợp là đồng chủ tài khoản, gồm 01 thành viên Ban quản trị là đại diện chủ sở hữu khu 

căn hộ và 01 thành viên Ban quản trị là đại diện chủ sở hữu khu văn phòng, dịch vụ, 

thương mại. 

Kỳ hạn gửi tiền và tên người đứng chủ tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì quy định tại 

Khoản này được quy định trong quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư 

do hội nghị nhà chung cư thông qua. 
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3.  Bên bàn giao và bên nhận bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư 

quy định tại Điều này có trách nhiệm làm thủ tục quyết toán số liệu kinh phí này trước 

khi tiến hành việc bàn giao kinh phí. Tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu 

chung bao gồm: 

a)  Biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo 

quy định của Luật Nhà ở; 

b)  Biên bản xác định tổng số kinh phí bảo trì đã thu theo quy định của pháp luật về nhà ở, 

trong đó xác định rõ số tiền đã thu của người mua, thuê mua và số tiền chủ đầu tư phải 

nộp theo quy định; tên, số tài khoản, nơi mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì mà chủ 

đầu tư đang quản lý; 

c)  Bảng kê các công việc bảo trì phần sở hữu chung mà chủ đầu tư đã thực hiện theo hóa 

đơn, chứng từ chứng minh số tiền bảo trì đã thanh toán cho đơn vị bảo trì và số liệu kinh 

phí bảo trì còn lại sau khi trừ số kinh phí mà chủ đầu tư đã thực hiện các công việc bảo trì 

(nếu có). 

Đối với các công việc bảo trì thuộc nội dung phải bảo hành và còn trong thời hạn bảo 

hành nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở thì Chủ đầu tư không được khấu trừ vào tiền 

bảo trì phải chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư. 

4.  Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn 

kinh phí bảo trì phần sở hữu chung theo quy định tại Điều này thì Ban quản trị nhà chung 

cư đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế theo quy 

định của Nghị định số99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

5.  Chủ đầu tư có trách nhiệm thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung để bàn giao cho Ban 

quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này; nếu chủ đầu 

tư không thu kinh phí này để bàn giao cho Ban quản trị thì chủ đầu tư phải nộp khoản 

kinh phí này. 

Điều 23. Quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư 

1. Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của Ban quản trị nhà chung cư, Tòa nhà 

chung cư do hội nghị nhà chung cư thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch, tuân thủ 

quy định của Quy chế này, quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan. 

2. Mức thù lao của từng thành viên Ban quản trị và các chi phí phục vụ cho hoạt động của 

Ban quản trị: 

– Trưởng Ban quản trị: 1.000.000đ/tháng 

– Phó Trưởng Ban quản trị: 800.000đ/tháng 

– Thành viên Ban quản trị: 700.000đ/tháng 

3. Trưởng Ban quản Trị là người được phân công trách nhiệm thay mặt Ban quản trị để ký 

duyệt chi các kinh phí hoạt động của Ban quản trị, ký văn bản đề nghị rút kinh phí bảo trì 

phần sở hữu chung của nhà chung cư và ký các giấy tờ thanh quyết toán kinh phí với đơn 

vị bảo trì, đơn vị quản lý vận hành;  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=99/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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4. Kế toán được phân công và giao trách nhiệm ghi chép, quản lý sổ sách, hóa đơn chi tiêu 

tài chính; Các khoản chi phải đảm bảo có đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ theo đúng quy định 

của chế độ kế toán tài chính và các giấy tờ cụ thể kèm theo; 

5. Mức tiền mặt tối đa Ban quản trị được rút mà không phải chuyển khoản để trực tiếp thanh 

toán cho đơn vị thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư không quá 20 triệu 

đồng; 

6. Mức kinh phí để bảo trì các công việc đột xuất Ban quản trị được quyền quyết định sử 

dụng mà không phải họp Hội nghị nhà chung cư hoặc xin ý kiến của các chủ sở hữu nhà 

chung cư tối đa là 100 triệu đồng; 

7. Thành viên Ban quản trị nếu có hành vi vi phạm quy định chi tiêu sai mục đích hoặc 

chiếm dụng các khoản kinh phí do Ban quản trị trực tiếp quản lý sai phạm với các quy 

định của pháp luật có liên quan thì tùy theo mức độ bị xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, 

miễn nhiệm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Ngoài ra phải bồi thường tổn thất và 

thiệt hại cho những khoản chi tiêu sai mục đích; 

8. Việc quyết định chi tiêu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được 

lập thành biên bản họp sau khi được các thành viên Ban quản trị thông qua theo Điều 18 

của Quy chế này và có chữ ký của Trưởng ban và các Phó ban quản trị. Tổ chức tín dụng 

nơi mở tài khoản quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung chỉ chấp thuận việc rút hoặc 

chuyển tiền qua tài khoản của đơn vị thực hiện bảo trì nhà chung cư khi có đủ các giấy tờ 

bao gồm: Biên bản họp Ban quản trị có chữ ký của các thành viên Ban quản trị, trừ 

trường hợp các Phó ban quản trị không thể tham gia cuộc họp vì lý do bất khả kháng khi 

thực hiện các hợp đồng bảo trì ký với đơn vị có chức năng bảo trì theo kế hoạch bảo trì 

đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua. 

9. Kỳ hạn tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư là kỳ hạn 12 tháng. 

Điều 24. Sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 

1.  Phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư nào phải bảo trì thì sử dụng kinh phí bảo trì của 

tòa nhà chung cư đó để bảo trì; kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư chỉ 

được sử dụng vào việc bảo trì các hạng mục quy định tại Điều 20 của Quy chế này. Quỹ 

bảo trì cho từng hạng mục chỉ được sử dụng khi các hạng mục đó hết thời gian bảo hành 

thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư (nếu có). Việc sử dụng quỹ bảo trì chỉ được thực hiện 

khi có kế hoạch bảo trì định kỳ và thường niên do Ban quản trị lập ra và đã được Hội 

nghị nhà chung cư thông qua. 

2.  Ban quản trị nhà chung cư phải thông báo công khai tại hội nghị nhà chung cư thông tin 

về tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì đã lập và không được thay đổi tài khoản này. Việc 

sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư phải theo đúng quy định 

của Quy chế này và phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản 

lý. 

3.  Tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của 

nhà chung cư có trách nhiệm chuyển tiền theo đề nghị của Ban quản trị vào tài khoản của 
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bên thực hiện bảo trì theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết giữa Ban quản 

trị và Đơn vị bảo trì, kể từ ngày nhận được văn bản của Ban quản trị khi có đủ các giấy tờ 

sau đây: 

a) Văn bản đề nghị của Ban quản trị, trong đó nêu rõ lý do đề nghị chuyển tiền và số tiền 

cần chuyển cho bên thực hiện bảo trì; 

b) Biên bản cuộc họp Ban quản trị về nội dung rút kinh phí bảo trì. Trường hợp có các vấn 

đề đặc thù kỹ thuật vượt quá chuyên môn hiểu biết của Ban quản trị mà phải sử dụng quỹ 

bảo trì, Ban quản trị được quyền thuê tư vấn. Chi phí thuê tư vấn được tính vào chi phí 

hoạt động của Ban quản trị; 

c) Kế hoạch bảo trì đã được hội nghị nhà chung cư thông qua, trừ trường hợp bảo trì đột 

xuất; 

d) Hợp đồng bảo trì ký với cá nhân, đơn vị có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật. 

4.  Trường hợp thực hiện công việc bảo trì có giá trị hợp đồng nhỏ trong mức do Hội nghị 

nhà chung cư cho phép được rút tiền mặt thì sau khi nhận được hồ sơ quy định tại khoản 

3 Điều này, tổ chức tín dụng làm thủ tục rút tiền mặt để Ban quản trị thanh toán trực tiếp 

cho bên thực hiện bảo trì. 

5. Trường hợp phát sinh công việc bảo trì đột xuất mà được phép chi theo quy chế thu, chi tài 

chính thì Ban quản trị có văn bản đề nghị chuyển tiền kèm theo biên bản họp Ban quản trị 

về nội dung rút tiền và hợp đồng bảo trì đã ký gửi tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản tiền 

gửi kinh phí bảo trì; căn cứ vào hồ sơ đề nghị, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chuyển 

tiền cho bên thực hiện bảo trì trong thời hạn 03 ngày làm việc; việc chuyển tiền qua tài 

khoản hoặcthanh toán bằng tiền mặt được thực hiện theo quy định tại khoản 3 hoặc khoản 

4 Điều này. 

Điều 25. Hoạt động của Ban quản trị 

1. Cuộc họp định kỳ của Ban quản trị có thể được tổ chức tại thời điểm và địa điểm do đa số 

Thành viên quyết định, nhưng ít nhất một (01) cuộc họp sẽ được tổ chức mỗi quý. Trước 

mười (10) ngày thời điểm cuộc họp được tổ chức, Trưởng Ban quản trị sẽ gửi thông báo 

cho mỗi Thành viên. Các cuộc họp bất thường của Ban quản trị có thể được triệu tập bởi 

Trưởng Ban, hoặc khi có hơn 1/3 số thành viên Ban quản trị yêu cầu, và được tổ chức 

trong vòng 5 ngày khi được yêu cầu. 

2. Tại tất cả các cuộc họp của Ban quản trị, đa số thành viên sẽ tạo thành số đại biểu cần 

thiết để thực hiện các công việc. Nếu tại bất kỳ cuộc họp nào của Ban quản trị mà có số 

lượng tham dự ít hơn 2/3 số đại biểu cần thiết theo quy định, thì cuộc họp sẽ được hoãn 

lại cho tới khi có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định. Tại bất kỳ cuộc họp bị hoãn nào 

mà sau đó có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định, bất kỳ công việc nào cần phải được 

tiến hành ngay từ khi triệu tập cuộc họp ban đầu, sẽ được thực hiện mà không cần phải 

thông báo thêm. Ban quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. 

3. Các thành viên (kể cả Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban) của Ban quản trị có thể uỷ quyền 

bằng văn bản cho Thành viên khác trong Ban quản trị tham gia cuộc họp và biểu quyết 
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thay về các vấn đề được uỷ quyền. Người được uỷ quyền có thể được chỉ định dự một 

cuộc họp cụ thể nào đó hoặc tất cả các cuộc họp khác đến khi có thông báo mới của thành 

viên Ban quản trị nói trên. Mọi văn bản uỷ quyền đều phải gửi tới hoặc chuyển đến 

Trưởng, Phó Trưởng Ban quản trị, trước khi bắt đầu cuộc họp.  

4. Trưởng Ban quản trị sẽ lập và lưu giữ biên bản họp Ban quản trị theo quy định tại Điều 

26 dưới đây. 

5. Mỗi thành viên của Ban quản trị phải chấp hành nghiêm chỉnh mọi quyết định của Ban 

quản trị. Cả Trưởng cũng như Phó ban đều không có bất kỳ quyền lực hay quyền hạn nào 

khác ngoài quy định trong Nội Quy Chung và Quy Chế này. 

Điều 26. Biên bản họp Ban quản trị 

1. Biên bản họp Ban quản trị phải có các nội dung chính sau: 

a) Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp; 

b) Họ, tên thành viên tham dự phiên họp; 

c) Chương trình nghị sự; 

d) Các vấn đề báo cáo, thảo luận và biểu quyết, kết quả biểu quyết; 

e) Tóm tắt các ý kiến phát biểu, các vấn đề được phê chuẩn tại phiên họp; 

f) Chữ ký, ghi rõ họ tên của tất cả các thành viên Ban quản trị có mặt trong phiên họp và 

thư ký. 

2. Biên bản họp phải được đọc lại trước tất cả các thành viên tham sự phiên họp và được tất 

cả các thành viên tham gia ký. Chủ toạ cuộc họp và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính 

chính xác và trung thực của biên bản họp Ban quản trị; 

Điều 27. Văn phòng làm việc của Ban quản trị 

1. Văn phòng Ban quản trị có thể được đặt cùng văn phòng ban quản lý toà nhà, phòng sinh 

hoạt cộng đồng hoặc thuê địa điểm của chủ đầu tư tại Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc 

Ninh. Văn phòng được trang bị các trang thiết bị văn phòng và các phương tiện làm việc 

cần thiết khác trích từ phí quản lý hàng tháng của hộ dân. 

2. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban quản trị được lưu trữ và bảo 

mật tại văn phòng Ban quản trị. Thành viên Ban quản trị chỉ được phép tìm hiểu hồ sơ, 

tài liệu tại văn phòng Ban quản trị. Thành viên Ban quản trị chỉ được phép sao, chụp hoặc 

mang những hồ sơ, tài liệu này khỏi nơi lưu giữ khi có sự đồng ý của Trưởng Ban quản 

trị; 

3. Các tài liệu, thông tin được văn phòng Ban quản trị cung cấp theo yêu cầu riêng của 

thành viên Ban quản trị phải là những tài liệu, thông tin liên quan đến công việc thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên đó. 

Điều 28. Kinh phí hoạt động của Ban quản trị 

1. Kinh phí hoạt động của Ban quản trị sẽ được cấp và chi trả từ Phí Quản Lý Hàng Tháng 

dựa trên nguyên tắc chi trả đủ các chi phí thực tế hợp lý cho hoạt động của Ban quản trị. 

2. Thù lao và phụ cấp của Ban quản trị sẽ được cấp và chi trả từ Phí Quản Lý Hàng Tháng 

do HNNCC quyết định. 
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3. Chi phí hoạt động của Ban quản trị bao gồm chi phí hoạt động của văn phòng Ban quản 

trị, chi phí tổ chức các phiên họp Ban quản trị và các chi phí khác sẽ được hạch toán trên 

cơ sở hợp lý và có hóa đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật; 

4. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới, Ban quản trị đương 

nhiệm có trách nhiệm kiểm toán các hoạt động thu chi. Hoặc việc quyết toán này do Hội 

nghị nhà chung cư quyết định. Chi phí quyết toán (nếu có) sẽ được tính vào chi phí hoạt 

động của Ban quản trị. 

Điều 29. Các định nghĩa 

Trừ khi được định nghĩa khác đi, các thuật ngữ dùng trong Quy chế này cũng có nghĩa 

như được định nghĩa trong Nội quy Quản lý sử dụng của Tòa nhà chung cư Viglacera 

Bắc Ninh. 

Điều 30. Giải quyết tranh chấp 

1. Các tranh chấp về quyền sở hữu và sử dụng nhà chung cư cũng như các tiện ích chung 

được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải theo quy định của pháp luật về nhà ở 

và Quy chế này; trường hợp không thương lượng,hòa giải được thì yêu cầu Tòa án nhân 

dân giải quyết theo quy định của pháp luật. 

2. Các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư, việc quản lý, sử dụng kinh 

phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật. 

3. Các tranh chấp giữa các thành viên Ban quản trị được giải quyết theo Quy chế hoạt động 

của Ban quản trị đã được Hội nghị nhà chung cư thông qua. 

4. Các tranh chấp giữa Ban quản trị với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư về việc 

bầu, bãi miễn, bổ sung thành viên Ban quản nhà chung cư được giải quyết trên cơ sở 

thương lượng; trường hợp không thực hiện được thì đề nghị tổ chức họp Hội nghị nhà 

chung cư bất thường để giải quyết theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. 

5. Các tranh chấp về hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành, hợp đồng bảo trì, hợp đồng dịch 

vụ giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và Đơn vị quản lý vận hành được xử lý theo thỏa thuận 

giữa các bên; trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết 

theo quy định của pháp luật.  

6. Các khiếu nại, tố cáo về việc sử dụng kinh phí quản lý vận hành hoặc việc quản lý sử 

dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp quận 

giải quyết theo quy định như sau: 

a) Trường hợp khiếu nại, tố cáo về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư không đúng quy 

định thì các quyết định, kết quả của Hội nghị nhà chung cư đó không được thừa nhận và 

phải tổ chức lại hội nghị; 

b) Trường hợp khiếu nại, tố cáo về việc Ban quản trị ra quyết định không đúng quy chế hoạt 

động thì các quyết định đó của Ban quản trị không được thừa nhận, các thành viên Ban 

quản trị vi phạm tùy mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật; 
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c) Trường hợp khiếu nại, tố cáo về các vấn đề khác liên quan đến quản lý sử dụng nhà 

chung cư thì được thực hiện theoquy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

 

Điều 31. Xử lý vi phạm  

1. Ban quản trị, thành viên Ban quản trị nếu vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà 

chung cư và Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị bãi miễn, thay thế theo quy 

định của Quy chế này và bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo quy định của pháp luật.  

2. Trường hợp hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp không đúng quy định của Quy chế 

này thì các quyết định, kết quả của cuộc họp hội nghị nhà chung cư đó không được công 

nhận và phải tổ chức họp hội nghị nhà chung cư để quyết định lại. 

3. Trường hợp Ban quản trị nhà chung cư quyết định không đúng với quy chế hoạt động, 

quy chế thu, chi tài chính thì các quyết định này không được công nhận. 

4. Người lợi dụng chức vụ quyền hạn, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư làm trái quy 

định về quản lý, sử dụng nhà chung cư thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Người có hành vi vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 

luật. 

 

Điều 32. Hiệu lực và sửa đổi, bổ sung Quy chế 

1. Quy chế này có hiệu lực từ ngày Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất thông qua. 

2. Trong quá trình thực hiện, bất kỳ thành viên nào của Ban quản trị có thể đề xuất với 

Trưởng Ban quản trị về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định của Quy chế này 

cho phù hợp với hoạt động trong từng giai đoạn và phải được Hội nghị nhà chung cư 

thông qua. 

3. Trong trường hợp các qui định của Nội quy Quản lý sử dụng của Tòa nhà chung cư 

Viglacera Bắc Ninh liên quan đến Ban quản trị thay đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải 

được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với các thay đổi trong Nội quy Quản lý sử 

dụng của Tòa nhà chung cư Viglacera Bắc Ninh; 

4. Đề xuất về sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định của Quy chế này sẽ được Trưởng Ban 

quản trị đưa ra trong một phiên họp Ban quản trị cho toàn thể thành viên Ban quản trị 

xem xét và cho ý kiến. Ban quản trị sẽ đề xuất việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các quy 

định của Quy chế này lên Hội nghị nhà chung cư gần nhất; kết quả biểu quyết tại Hội 

nghị nhà chung cư sẽ quyết định việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các qui định của Quy 

chế này. 

5. Trong quá trình hoạt động Ban quản trị cần tham khảo các ý kiến của Tổ dân phố, Bí thư 

Chi Bộ, . . . phối kết hợp với các Tổ chức này trong công tác quản lý theo đúng chế độ 

chính sách của Nhà nước. 
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Điều 33. Điều khoản thi hành 

Ban quản trị, Đơn vị quản lý vận hành, Chủ sở hữu căn hộ/Người sử dụng nhà chung cư 

và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cưcó trách 

nhiệm tuân thủ và thực hiện các Quy định này. 

 

     BAN QUẢN TRỊ TÒA NHÀ CHUNG CƯ  

VIGLACERA BẮC NINH 

 


