
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 

số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-C  ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-B D ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ   y d ng ban hành  uy chế quản   , sử d ng nhà chung cư  

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-B D ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ   y d ng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm 

pháp  uật c  quy định về điều ki n đầu tư kinh doanh do Bộ   y d ng ban hành 

hoặc  i n tịch ban hành  

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ   y d ng sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 

10/2015/TT-B D ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ   y d ng quy định vi c 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuy n môn, nghi p v  quản    vận hành nhà 

chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-B D ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

  y d ng quy định vi c cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  hướng 

dẫn vi c đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều 

hành sàn giao dịch bất động sản, vi c thành lập và tổ chức hoạt động của sàn 

giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản   , sử d ng nhà 

chung cư ban hành k m theo Thông tư số 02/2016/TT-B D ngày 15 tháng 02 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ   y d ng  
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Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-B D ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ   y d ng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư  i n 

quan đến quản   , sử d ng nhà chung cư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây d ng tại Tờ trình số 87/TTr-SXD 

ngày 25 tháng 3 năm 2021; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 70/BC-STP 

ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định, 

như sau: 

1. Điều 4 được sửa đổi như sau: 

“Điều 4. Lậ     n  ia  v   ưu trữ hồ    nh   hun   ư 

Việc lập, bàn giao và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư thực hiện theo quy định 

tại khoản 4 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD”. 

2. Điều 6 được sửa đổi như sau: 

“Điều 6. Quyền v  tr  h nhiệm của chủ đầu tư 

1. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư thực hiện theo Điều 38 Quy chế 

quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-

BXD và khoản 13, 14 Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD. 

2. Trong thời gian chưa hoàn thành các thủ tục bàn giao theo quy định, 

Chủ đầu tư chịu tr ch nhiệm b o c o cơ quan có chức năng c c vi phạm an ninh 

trật tự, trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, sử dụng chung cư xã hội không 

đúng đối tượng theo quy định. 

3. Lập danh sách người thuê, mua, thuê mua căn hộ gửi Sở Xây dựng, 

UBND cấp xã, Công an cấp xã nơi có nhà chung cư để phục vụ công tác quản 

lý. Đồng thời phối hợp Công an cấp xã hướng dẫn người người thuê, mua, thuê 

mua căn hộ đăng k  cư trú theo quy định ph p luật về cư trú”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 

2021. 
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Điều 3. Ch nh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh   i m đốc Sở Xây dựng; 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố  Chủ tịch Ủy ban nhân dân c c xã, phường, thị trấn; c c đơn vị trực 

tiếp quản l , sử dụng nhà chung cư  c c chủ đầu tư dự  n nhà chung cư và c c tổ 

chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng; 

- Cục KTVBQPPL – Bộ Tư ph p  

- TTTU, TTHĐND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư ph p  

- TT THCB tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K11, K14. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Tự Công Hoàng 
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