
DEVELOP   INNOVATE IMPLEMENT3
NOVEMBER 2012

BAN QUẢN TRỊ

Integrity - Challenges - Respect - No compromise on quality - Life Balance

GIẢI PHÁP CHO NHÀ CHUNG CƯ www.pmcweb.vn



TÌM CÁC TỪ KHÓA TRÊN GOOGLE
CHO THẤY KẾT QUẢ

18.300.000
KẾT QUẢ

12.600.000

KẾT QUẢ

1.130.000

KẾT QUẢ

SỞ HỮU CHUNG, 

RIÊNG TRONG 

CHUNG CƯ

PHÍ QUẢN LÝ
CÁCH THỨC HOẠT 

ĐỘNG CỦA BAN 

QUẢN TRỊ CHUNG CƯ 

1. NHẬN 

DIỆN 

VẤN ĐỀ

2. NGUYÊN 

NHÂN

3. GIẢI 

PHÁP



Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty

Quản lý và vận hành

Cung cấp dịch vụ quản lý

cho tòa nhà chung cư, và

thực thi các quy định

nhằm duy trì tiêu chuẩn

dịch vụ.

Thành lập và ủy quyền

đơn vị đại diện để quản

lý và bảo vệ quyền lợi

của chủ sở hữu và

người sử dụng.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho

việc quản lý được thực

thi một cách hiệu quả.

CHÍNH PHỦ, BỘ XÂY DỰNG & CÁC CƠ 

QUAN CÔNG QUYỀN

CHỦ SỞ HỮU & 

NGƯỜI SỬ DỤNG

CÔNG TY QUẢN LÝBAN QUẢN TRỊ
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CÔNG TY QUẢN LÝ

Thực thi và tuân thủ

luật pháp

Quản lý

kỹ thuật

Công ty Quản 

lý Bất động sản

Sữa chữa Bảo

trì

Quản lý

nhân sự

Quản lý tài chính

và tài sản

Duy trì chất

lượng vệ sinh

môi trường

Cung cấp dịch vụ quản

lý BĐS cho chủ căn hộ, 

khách thuê và cộng

đồng cư dân
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CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ



BAN QUẢN TRỊ
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

BAN 

QUẢN TRỊ

BAN 

QUẢN TRỊ

Xây dựng

nội quy

Xây dựng

nội quy
Lựa chọn

Công ty

Quản lý

Lựa chọn

Công ty

Quản lý

Giám sát

Công ty

Quản lý

Giám sát

Công ty

Quản lý

Bảo đảm lợi

ích hợp pháp

và tính công

bằng

Bảo đảm lợi

ích hợp pháp

và tính công

bằng

Quản lý

tài chính

Quản lý

tài chính

Xây dựng và

duy trì cộng

đồng văn

minh

Xây dựng và

duy trì cộng

đồng văn

minh

Thực hiện

nghĩa vụ theo

Hội nghị NCC

Thực hiện

nghĩa vụ theo

Hội nghị NCC
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BAN QUẢN TRỊ
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Xây dựng nội quy sử dụng
nhà chung cư theo quy
định của pháp luật để trình
Hội nghị nhà chung cư
thông qua;

XÂY DỰNG NỘI 

QUY

LỰA CHỌN CÔNG 

TY QUẢN LÝ

Lựa chọn và ký hợp đồng,
giám sát hoặc hủy bỏ với
doanh nghiệp quản lý vận
hành nhà chung cư;
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BAN QUẢN TRỊ
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Thu thập ý kiến của người sử
dụng liên quan tới các dịch vụ
quản lý để giải quyết các vấn
đề phát sinh;

Bảo đảm lợi ích

hợp pháp và tính

công bằng

Giám sát Công

ty Quản lý

Kiểm tra, theo dõi giám sát việc
sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà
chung cư;

Phối hợp với chính quyền địa
phương xây dựng nếp sống
văn minh, giữ gìn trật tự an
toàn xã hội;

Xây dựng và

duy trì cộng

đồng văn minh
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BAN QUẢN TRỊ
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

Thu các khoản tiền phải nộp của các

chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng và

kinh phí từ việc sử dụng các phần

diện tích thuộc sở hữu chung của nhà

chung cư (nếu có)

Thanh toán kinh phí cho công ty quản

lý và trả phụ cấp trách nhiệm cho các

thành viên trong Ban quản trị và các

khoản chi khác theo quy định;

Quản lý tài chính

Thực hiện

nghĩa vụ theo

Hội nghị nhà

chung cư

Thực hiện các công việc khác do Hội

nghị nhà chung cư giao.
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BAN QUẢN TRỊ
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

BAN QUẢN TRỊ

XÂY DỰNG NỘI QUY

LỰA CHỌN CÔNG 

TY QUẢN LÝ

BẢO ĐẢM LỢI ÍCH 

HỢP PHÁP VÀ TÍNH 

CÔNG BẰNG

GIÁM SÁT CÔNG TY 

QUẢN LÝ

Biểu mẫu tiêu chuẩn?

Tiêu chí, Quy trình lựa

chọn ?

Quy trình giải quyết?

Cơ chế và tiêu chuẩn

giám sát?

Quy trình quản lý rủi

ro?

Căn cứ giải quyết?
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BAN QUẢN TRỊ
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM

BAN QUẢN TRỊ

XÂY DỰNG VÀ DUY 

TRÌ CỘNG ĐỒNG 

VĂN MINH

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

THEO HỘI NGHỊ NHÀ 

CHUNG CƯ

LỰA CHỌN CÔNG TY 

QUẢN LÝ

Phối hợp với đơn vị nào?

Quyền hạn trách
nhiệm chi tiết là gì?

Quy trình quản lý tài
chính, sử dụng ngân
sách, kiểm soát tài
khoản?

Báo cáo thu chi theo
mẫu nào?

Tính minh bạch, công
khai?
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BAN QUẢN TRỊ
CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO CHO BAN QUẢN TRỊ ?

BQT có phải là một tổ chức? Và thành viên và BQT hoạt động

theo mô hình và quyền hạn cụ thể như thế nào? Tính pháp lý của

BQT trong bộ luật dân sự là gì? Và các luật khác như thế nào?

Các thành viên khi thực thi nhiệm vụ với động lực gì (chính trị, vật

chất, tinh thần cộng đồng, lợi ích…)?

Khi thực thi, từng thành viên BQT có quyền hạn và trách nhiệm

trong khuôn khổ pháp lý nào ? Yếu tố tài chính & lợi ích hợp pháp

của thành viên Ban Quản trị ra sao?

Vấn đề Quản lý tài chính và kiểm toán ra sao?
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Hội nghị nhà chung cư có trách nhiệm đề cử, bầu và bãi nhiễm

các thành viên của BQT;

Có quyền lựa chọn, giám sát đơn vị quản lý và vận hành nhà

chung cư…..

Hội nghị nhà chung cư có quyền thông qua, bổ sung, sửa đổi quy

chế hoạt động của BQT;
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QĐ 08/2008 ngày 28/05/2008 của Bộ xây dựng về quy chế sử 

dụng nhà chung cư có nêu:



HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ
CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ CÓ THỂ ÁP DỤNG?

Dựa vào chuẩn mực và tiêu chí nào để Hội nghị nhà chung cư có

thể lựa chọn thành viên BQT?

Ai là người giám sát thành viên và BQT?

Khi thành viên BQT không thực thi hoặc khi không hoàn thành

nhiệm vụ thì chế tài cho các thành viên này như thế nào?

Vai trò của Hội nghị nhà chung cư giám sát và đánh giá những

hoạt động của BQT như thế nào?

Khi có bất đồng dẫn đến tranh chấp giữa BQT và Hội nghị nhà

chung cư thì căn cứ pháp lý nào để phân minh giữa các bên?

1. NHẬN 

DIỆN 

VẤN ĐỀ

2. NGUYÊN 

NHÂN

3. GIẢI 

PHÁP



GIẢI PHÁP

1. Ban quản trị là tổ chức có quyền hạn, trách nhiệm liên

quan đến nhiều lĩnh vực, tài sản, sinh mạng của nhiều

người. Do đó cần xem xét, điều chỉnh chi tiết về:

Tham chiếu mô hình BQT tại các nước đã phát triển như:

Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc....

Hệ thống văn bản pháp

lý (Bộ luật dân sự)

Tư cách pháp lý của BQT

Mô hình hoạt động (Công ty, 

Hợp tác xã...)
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GIẢI PHÁP

2. Chuẩn hóa các tiêu chuẩn về quản lý nhà chung cư

và hoạt động của BQT.
• Vai trò, chức năng, nhiệm vụ
• Quy trình thành lập
• Thủ tục pháp lý liên quan

Thành lập

• Quản lý tài chính
• Quy trình đấu thầu mua sắm hàng hóa –

dịch vụ
• Chính sách bảo hiểm

Hoạt động

quản lý của 

BQT

• Quản lý vệ sinh môi trường
• Sửa chữa - bảo trì; An ninh – An toàn
• Quản lý trung thực – Ngăn ngừa tham

nhũng
• Quản lý nhân viên, nhà thầu dịch vụ
• An toàn PCCC
• Quản lý hình ảnh của chung cư.

Tiêu chuẩn

quản lý

1. NHẬN 

DIỆN 

VẤN ĐỀ

2. NGUYÊN 

NHÂN

3. GIẢI 

PHÁP



GIẢI PHÁP

TIÊU CHUẨN
QUẢN LÝ
TIÊU CHUẨN
QUẢN LÝ

Quản lý lưu trữ

thông tin 

Quản lý lưu trữ

thông tin 

Quản lý vệ sinh

môi trường

Quản lý vệ sinh

môi trường

- Phân loại rác thải
-Tái chế và xử lý rác thải
- Phân loại rác thải
-Tái chế và xử lý rác thải

Sửa chữa - bảo trìSửa chữa - bảo trì

Ngăn chặn hành vi xây dựng trái
phép
Hệ thống thiết bị điện
Hệ thống PCCC
Phần dốc hầm chung cư
Thang máy
Hệ thống gas
Hệ thống cấp thoát nước
Chống thấm và rò rỉ
Bảo trì cửa sổ

Ngăn chặn hành vi xây dựng trái
phép
Hệ thống thiết bị điện
Hệ thống PCCC
Phần dốc hầm chung cư
Thang máy
Hệ thống gas
Hệ thống cấp thoát nước
Chống thấm và rò rỉ
Bảo trì cửa sổ
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GIẢI PHÁP

TIÊU CHUẨN
QUẢN LÝ
TIÊU CHUẨN
QUẢN LÝ

An ninh – An toànAn ninh – An toàn

Quản lý nhân viên an ninh

và đảm bảo an ninh

Quản lý nhân viên an ninh

và đảm bảo an ninh

Quản lý trung thực –

Ngăn ngừa tham nhũng

Quản lý trung thực –

Ngăn ngừa tham nhũng

Quản lý nhân viên, nhà

thầu dịch vụ

Quản lý nhân viên, nhà

thầu dịch vụ

Quản lý và đảm bảo

các chính sách cho

người lao động

Quản lý và đảm bảo

các chính sách cho

người lao động

An toàn PCCCAn toàn PCCC

Quản lý hình ảnh chung cưQuản lý hình ảnh chung cư
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DANH MỤC SỔ TAY, TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ PMC
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GIẢI PHÁP

3. Các cơ quan chức năng cần thành lập bộ phận chuyên trách

riêng chịu trách nhiệm và hỗ trợ BQT.

Hỗ trợ ban quản trị

• Tham dự các Hội nghị nhà  

chung cư;

• Hỗ trợ việc thành lập BQT;

• Hỗ trợ tăng cường thực thi

Luật ;

• Tư vấn về các vấn đề các quy

định, quy trình hoạt động...

Đào tạo thành viên ban 
quản trị

• Xây dựng khóa đào tạo;

• Tổ chức các buổi hội thảo cho

các BQT;

• Tiêu chuẩn dịch vụ quản lý.
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NỘI DUNG 1

NỘI DUNG 2

NỘI DUNG 3

XIN CÁM ƠN
CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÒA NHÀ PMC

Website: pmcweb.vn

Hotline (TP.HCM): 090 403 8000

Phòng 505, số 42 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3,  Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội: tầng 21, VNPT Tower, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa


