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Kính gửi: Công ty Luật TNHH Tâm Anh 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản đề ngày 05/4/2021 của Công ty Luật 
TNHH Tâm Anh đề nghị hướng dẫn áp dụng nguyên tắc “đa số” trong bầu Ban 
quản trị nhà chung cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 
31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư (gọi tắt là Thông tư số 06) 
thì mọi quyết định của hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được thông 
qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu, không quy 
định nguyên tắc đa số quá bán hay tính phiếu bầu từ cao đến thấp. 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 06 thì Hội nghị nhà 
chung cư lần đầu quyết định Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, số lượng, 
danh sách thành viên Ban quản trị… 

Do đó, đề nghị Công ty đối chiếu trường hợp của mình với quy định nêu 
trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà 
nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản đề ngày 05/4/2021 
của Công ty Luật TNHH Tâm Anh để Công ty biết và thực hiện theo quy định 
của pháp luật./. 

 
Nơi nhận:  
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