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Kính gửi:  Bà Trần Thị Thúy Hạnh 

Địa chỉ thường trú căn hộ số 4.5B chung cư 24AB tổ dân    
phố 71A, khu phố 4, đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của bà Trần Thị Thúy Hạnh, địa chỉ 
thường trú căn hộ số 4.5B chung cư 24AB tổ dân phố 71A, khu phố 4, đường D5, 
phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng 
hướng dẫn biện pháp và chế tài một số quy định về quản lý và vận hành nhà 
chung cư; 

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về câu hỏi 2.1 

Để xác định trách nhiệm của các bên sử dụng phần sở hữu chung của khu 
căn hộ và khu văn phòng, dịch vụ, thương mại cần căn cứ vào hợp đồng mua 
bán, thuê mua và quy định tại khoản 5, Điều 108 Luật Nhà ở 2014, khoản 3, 
khoản 4 Điều 32 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và các tài liệu có liên 
quan.  

2. Về câu hỏi 2.2 

Căn cứ vào nội dung Bà nêu trong văn bản, việc sử dụng sai mục đích 
kinh phí bảo trì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, 
khoản 2 Điều 69 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về xây dựng:“Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 
120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Quản lý, sử dụng 
kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định”. 

Trình tự thủ tục xử lý theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 
2013, được sửa đổi, bổ sung năm 2020. 

Cơ quan giải quyết các tranh chấp về kinh phí bảo trì được quy định tại 
khoản 4, Điều 177 Luật Nhà ở 2014 và khoản 2 Điều 43 Thông tư số 
02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy chế 
quản lý, sử dụng nhà chung cư: “  Các tranh chấp về kinh phí quản lý vận hành 
nhà chung cư, về việc bàn giao, quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu 
chung của nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư đó 
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giải quyết; trường hợp không đồng ý với quyết định của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp 
luật.” 

3. Về câu hỏi 2.3 

Việc thay đổi mục đích sử dụng căn hộ ở thành ký túc xá cho sinh viên thuê 
trọ như nội dung nêu trong văn bản của Bà cần được chính quyền địa phương 
kiểm tra, đánh giá hiện trạng để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. 

Theo khoản 3 Điều 48 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định 
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp quận là“Ki ểm 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”.  Vì 
vậy, đề nghị Bà liên hệ với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh để được được giải quyết theo thẩm quyền. Nếu phát hiện có vi phạm quy 
định quản lý sử dụng nhà chung cư đối với người sử dụng nhà chung cư sẽ bị xử 
lý theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.  

Bộ Xây dựng hướng dẫn để bà Trần Thị Thúy Hạnh biết và thực hiện theo 
quy định pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- Chánh Thanh tra (để b/c); 
- Lưu: VT; TTr. 
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