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Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 275/CV-NIAD ngày 21/7/2022 của 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (sau đây gọi tắt là Công ty) đề nghị 
hướng dẫn một số vướng mắc liên quan đến đơn vị quản lý vận hành và phí dịch vụ 
quản lý vận hành nhà chưng cư. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về đơn vị quản lý vận hành phần sở hữu chung trong nhà chung cư 
Tại khoản 4 Điều 27 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của 

Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (được sửa đổi, bổ 
sung tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ 
Xây dựng) quy định mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành để 
quản lý vận hành phần sở hữu chung của tòa nhà. 

Tại điểm a khoản 1 Điều 39 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định đối 
với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì các chủ sở hữu có quyền sở hữu, sử 
dụng phần sở hữu riêng.  

Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định chủ sở hữu 
nhà chung cư có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác quản lý phần sở hữu 
riêng của mình nhưng việc sử dụng phần sở hữu riêng này phải bảo đảm đúng 
công năng thiết kế, đúng mục đích đã được phê duyệt và không được làm ảnh 
hưởng đến phần sở hữu riêng của các chủ sở hữu khác hoặc phần sở hữu chung 
của nhà chung cư. 

Do đó, đề nghị Công ty đối chiếu với quy định của pháp luật để thực hiện. 

2. Về kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung trong nhà chung cư 
Tại điểm d khoản 1 Điều 39 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định đối 

với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu, các chủ sở hữu có trách nhiệm đóng góp 
đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung trong nhà 
chung cư; pháp luật về nhà ở không có quy định về kinh phí quản lý vận hành đối 
với phần sở hữu riêng.  

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 39 Thông tư số 02/2016/TT-BXD đã quy định 
về cách xác định kinh phí quản lý vận hành phần sở hữu chung trong nhà chung 
cư mà chủ sở hữu phải nộp. 

Do đó, đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên và trường hợp cụ 
thể của mình để thực hiện việc quản lý, vận hành nhà chung cư theo đúng quy 
định của pháp luật. 
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Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản số 275/CV-NIAD 
ngày 21/7/2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực. Đề nghị 
Công ty nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 
- TT Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- CT. Bùi Xuân Dũng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục QLN (3b). 
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