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PHẦN I - MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài    

Nhu cầu nhà ở của người dân Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm 

rất lớn. Bởi lẽ, có nhiều người dân nhập cư từ các địa phương khác và 

mỗi năm có hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học và ở 

lại thành phố tìm việc làm, những người đến tuổi lập gia đình và tách ra 

khỏi hộ gia đình để ở riêng, diện tích nhà ở chật và kinh tế gia đình ngày 

được cải thiện, có đủ năng lực tài chính để mua một ngôi nhà ở khác có 

diện tích lớn hơn hoặc điều kiện tốt hơn, trung bình khoảng 5 năm, thành 

phố tăng thêm khoảng 1 triệu dân. 

Để đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân, hàng loạt nhà 

chung cư đã ra đời. Sự xuất hiện của nhà chung cư, nhất là chung cư cao 

tầng đã tạo ra diện mạo kiến trúc đô thị ngày một hiện đại và khang 

trang, không gian đô thị được mở rộng, bộ mặt đô thị thay đổi, như: Khu 

đô thị mới Phú Mỹ Hưng; Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Khu phức hợp Sài 

Gòn Pearl, quận Bình Thạnh; Khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc 

Quận 7 và huyện Nhà Bè… 

Đi liền với đó là vấn đề quản lý sử dụng chung cư. Quản lý nhà 

chung cư như thế nào thì nó sẽ góp phần tạo nên diện mạo kiến trúc của 

đô thị. Sử dụng chung cư ra sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

chất lượng công trình, đến an toàn kết cấu, đến an toàn cư dân sống trong 

nhà chung cư. 

Nhìn chung trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về sử 

dụng nhà chung cư được quan tâm thực hiện, phù hợp quy định pháp luật 

và phù hợp với tình hình thực tế nhà chung cư trên địa bàn Thành phố, 
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góp phần ổn định cuộc sống, sinh hoạt của cư dân; xem nhà chung cư và 

cư dân là bộ phận không thể tách rời trên địa bàn dân cư. 

Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế, bất cập trong quá trình sử 

dụng nhà chung cư như: việc sử dụng sai công năng so với thiết kế được 

duyệt (chuyển đổi căn hộ để ở thành văn phòng, diện tích siêu thị thành 

văn phòng, diện tích thương mại thành trường học) hoặc so với nội dung 

dự án được duyệt (sử dụng đường giao thông nội bộ cho việc đậu đỗ xe 

hoặc sử dụng công trình công cộng không đúng nội dung dự án được phê 

duyệt); cải tạo sửa chữa công trình và bộ phận công trình không đúng 

thiết kế được phê duyệt (lắp đặt thêm khung sắt tại các cửa sổ căn hộ…).  

Những vấn đề nêu trên đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

chất lượng của chung cư, an toàn chịu lực của chung cư, kiến trúc, mỹ 

quan của chung cư, an toàn của cư dân trong phòng cháy chữa cháy. 

Do đó, đề tài “Quản lý sử dụng nhà chung cƣ theo nội dung dự 

án đƣợc phê duyệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng và giải 

pháp” mang tính cấp bách nhằm đảm bảo chất lượng công trình, kiến 

trúc cảnh quan, an toàn của cư dân trong quá trình sử dụng nhà chung cư, 

góp phần hoàn thiện công tác quản lý sử dụng nhà chung cư trong thời 

gian tới. 

2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: 

Nhận diện thực trạng và đề xuất giải pháp trong việc Quản lý sử 

dụng nhà chung cư theo nội dung dự án và phê duyệt tại khu vực nghiên 

cứu. 

Mục tiêu nghiên cứu: 
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- Nhận dạng các sai phạm trong sử dụng nhà chung cư so với nội 

dung dự án được phê duyệt. 

- Tìm nguyên nhân có tính quy luật của hiện tượng này. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng 

nhà chung cư theo nội dung dự án được phê duyệt tại thành phố Hồ Chí 

Minh (trong giới hạn phạm vi nghiên cứu). 

3. Đối tƣợng và giới hạn phạm vi nghiên cứu  

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý sử dụng nhà chung cư 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giới hạn phạm vi nghiên cứu: 

+ Giới hạn thời gian: từ 2016 (thời điểm Thông tư 31/2016/TT-

BXD Quy định phân hạng và công nhận hạng chung cư được áp dụng) 

đến thời điểm nghiên cứu hiện tại (2020). 

+ Giới hạn không gian: các công trình chung cư có sai phạm điển 

hình liên quan đến nội dung phê duyệt thiết kế trong địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. Do giới hạn thời gian nghiên cứu, luận văn chỉ nêu một vài 

chung cư tiêu biểu có các sai phạm điển hình liên quan đến nội dung phê 

duyệt thiết kế trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh làm dẫn chứng cụ 

thể. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5. Bố cục của luận văn 

Luận văn gồm 3 phần: Mở đầu, Nội dung và Kết luận. 

Phần Mở đầu: nêu những lý do tạo nên tính cấp thiết của đề tài, 

mục đích và mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp 

nghiên cứu và cấu trúc của luận văn. Phần mở đầu gồm 4 trang (từ trang 

1 đến trang 4). 
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Phần Nội dung: chia làm 3 chương 

 Chương 1: Là tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu gồm: 

- Các khái niệm, thuật ngữ khoa học liên quan. 

- Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: tổng quan về các nghiên cứu 

liên quan đến luận văn. 

- Tổng quan khu vực nghiên cứu: nêu thực trạng các chung cư tại 

thành phố Hồ Chí Minh có sai phạm điển hình về quản lý sử dụng nhà 

chung cư theo nội dung dự án được phê duyệt; từ đó nhận diện nguyên 

nhân sai phạm mang tính quy luật – là cơ sở cho các nội dung nghiên cứu 

ở các chương tiếp theo. 

Chương 1 gồm 19 trang (từ trang 5 đến trang 23) với 10 trang hình 

vẽ minh họa. 

 Chương 2: Là những cơ sở khoa học gồm cơ sở pháp lý, cơ sở lý 

luận và cơ sở thực tiễn nhằm đưa ra lời giải cho việc quản lý sử 

dụng nhà chung cư theo nội dung dự án được phê duyệt ở chương 

kế tiếp. 

Chương 2 gồm 32 trang (từ trang 24 đến trang 55) với 05 trang 

hình vẽ minh họa. 

 Chương 3: Giải pháp quản lý sử dụng nhà chung cư theo nội dung 

dự án được phê duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh/ 

Chương 3 gồm 21 trang (từ trang 56 đến trang 76) với 01 trang 

hình vẽ minh họa. 

Phần Kết luận: Là tổng hợp kết quả nghiên cứu của luận văn, khả 

năng ứng dụng trong thực tế cũng như một số kiến nghị về các vấn đề 

liên quan.  

Phần Kết luận gồm 3 trang (từ trang 77 đến trang 79). 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1 KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ KHOA HỌC 

1.2 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.3 TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1. 3. 1 Thực trạng nhà chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh 

1. 3. 2 Tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư tại thành phố Hồ 

Chí Minh 

1. 3. 3 Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhà 

chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh 

1. 3. 4 Tình hình sử dụng nhà chung cư không đúng nội dung dự 

án được phê duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh 

1. 3. 5 Nhận diện nguyên nhân mang tính quy luật của các sai 

phạm trong quản lý sử dụng nhà chung cư so với nội dung thiết kế được 

phê duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh 

1.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng tại 

các dự án chung cư xảy ra liên tục và có chiều hướng phát triển trên diện 

rộng tại địa bàn TP.HCM khi các chủ đầu tư không những không chấp 

hành nghiêm túc các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà còn phớt 

lờ những quy định pháp luật. Trong đó, xây dựng không phép, sai phép, 

thay đổi công năng sử dụng của chung cư xảy ra gần như phổ biến trở 

thành vấn đề gây nhiều bức xúc trong dư luận ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển đô thị cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình, kiến trúc 

cảnh quan, an toàn của cư dân trong quá trình sử dụng nhà chung cư. 

Những tồn tại hạn chế nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân 

khác nhau nhưng mang tính quy luật, cần nghiên cứu làm rõ để tìm giải 
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pháp khắc phục. Điều đặc biệt là, các quy luật có xu hướng liên quan tới 

việc đáp ứng lợi ích tối đa của một nhóm đối tượng nhất định, trong khi, 

lợi ích của các bên liên quan lại chưa được cân đối hài hòa, dẫn đến các 

mâu thuẫn nảy sinh trong các trường hợp sai phạm cụ thể của từng chung 

cư thuộc vấn đề nghiên cứu. Hay việc tận dụng các nguồn lực sẵn có (5 

nhóm đối tượng liên quan đến vấn đề quản lý sử dụng nhà chung cư) 

chưa được tính đến trong việc thực hiện công tác quản lý sử dụng nhà 

chung cư theo nội dung dự án được phê duyệt, dẫn đến tiêu tốn nguồn 

lực, đồng thời không giải quyết được triệt để vấn đề do thiếu nhận biết về 

bản chất thật sự - điều mà phải được khai thác, nhận diện từ các nhóm 

đối tượng liên quan kể trên. 

Từ việc nhận biết nguyên nhân mang tính quy luật của các sai 

phạm trong công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo nội dung dự án 

được phê duyệt tại thành phố Hồ Chính Minh, việc đề xuất giải pháp trên 

các cơ sở khoa học là nội dung sẽ được tác giả nghiên cứu ở các chương 

tiếp theo, thể hiện ở ba khía cạnh: 

- Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên quan quản 

lý chung cư 

- Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan 

- Quản lý có sự tham gia của cộng đồng 
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CHƢƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƢ THEO NỘI DUNG DỰ ÁN ĐƢỢC 

PHÊ DUYỆT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2. 1. 1 Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên 

quan quản lý chung cư 

2. 1. 2 Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan 

2. 1. 3 Quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

2.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ 

2. 2. 1 Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên 

quan quản lý chung cư 

2. 2. 2 Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan 

2. 2. 3 Quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

2.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN 

2. 3. 1 Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên 

quan quản lý chung cư 

2. 3. 2 Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan 

2. 3. 3 Quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

2.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Việc đưa ra cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đều 

xoay quanh ba vấn đề chính – cũng là ba vấn đề trọng tâm để đề xuất giải 

pháp quản lý nhà chung cư theo nội dung dự án được phê duyệt tại thành 

phố Hồ Chí Minh trong phạm vi giới hạn nghiên cứu. Ba vấn đề đó là: 

- Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên quan quản 

lý chung cư 

- Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan 
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- Quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

Sự kết hợp của các cơ sở luận khoa học gồm cơ sở pháp lý, cơ sở 

lý luận và cơ sở thực tiễn cho tác giả có cái nhìn tổng quan hơn về cách 

quản lý nhà chung cư theo nội dung dự án được phê duyệt, trong phạm vi 

được xét đến. Đó là những tiền đề quan trọng để tác giả thực hiện 

chương 3 với mục tiêu: Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác 

quản lý sử dụng nhà chung cư. 
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CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG 

CƢ THEO NỘI DUNG DỰ ÁN ĐƢỢC PHÊ DUYỆT TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3.1 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CÁC TRƢỜNG 

HỢP SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƢ KHÔNG ĐÚNG NỘI 

DUNG DỰ ÁN ĐƢỢC PHÊ DUYỆT 

3.2 PHÂN TÍCH TÁC HẠI CỦA VIỆC THAY ĐỔI THIẾT KẾ, 

CÔNG NĂNG TRÊN CƠ SỞ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN 

3.3 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƢ THEO 

NỘI DUNG DỰ ÁN ĐƢỢC PHÊ DUYỆT TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

3.3.1 Quan điểm và mục tiêu quản lý sử dụng nhà chung cư theo 

nội dung dự án được phê duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh 

3.3.2 Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên quan 

quản lý chung cư 

3.3.3 Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan 

3.3.4 Quản lý có sự tham gia của cộng đồng 

3.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Nội dung chương ba nêu ra các phân tích của nguyên nhân dẫn đến 

các sai phạm mang tính quy luật trong quản lý sử dụng chung cư theo nội 

dung dự án được phê duyệt với góc nhìn đa khía cạnh nhằm nhìn nhận 

được tổng quát vấn đề, là tiền đề quan trọng cho việc đề ra các giải pháp 

mang tính khả thi. 

Giải pháp quản lý sử dụng nhà chung cư theo nội dung dự án được 

phê duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh (trong giới hạn phạm vi nghiên 

cứu) được thể hiện xuyên suốt trên ba nội chung chính -  là kết quả của 
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việc nhận diện các nguyên nhân sai phạm mang tính quy luật  (mục tiêu 

một – thuộc chương một) và các cơ sở khoa học kèm theo làm minh 

chứng cho các giải pháp được nêu gồm: 

- Hệ thống hóa quy trình, quy phạm và các nội dung liên quan 

quản lý chung cƣ. Trong đó, hệ thống hóa lại các đối tượng, nội dung, 

quy trình liên quan đến công tác quản lý sử dụng chung cư theo nội dung 

dự án được phê duyệt. 

- Cân bằng quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. Đặc 

biệt đề cập tới 05 nhóm đối tượng chính có ảnh hưởng trực tiếp đến công 

tác quản lý sử dụng chung cư đúng nội dung dự án được duyệt. Việc cân 

bằng quyền lợi lấy cơ sở từ việc phân tích nhận dạng các nhóm đối tác 

theo lợi ích cơ sở, cùng vị trí vai trò (gây tác động và chịu tác động) của 

các nhóm đối tượng có liên quan để quản lý sử dụng chung cư theo nội 

dung dự án được phê duyệt và ma trận đối tác đã được sơ đồ hóa và bảng 

biểu cụ thể. Nhờ đó, nâng cao chất lượng quản lý sử dụng chung cư phù 

hợp với nội dung dự án được duyệt, đồng thời cân bằng được các lợi ích 

theo đúng kỳ vọng mà các nhóm đối tượng liên quan hướng đến trên 

nguyên tắc mọi người cùng thắng, và trên cơ sở tuân thủ pháp luật. 

- Quản lý có sự tham gia của cộng đồng nhấn mạnh việc tận dụng 

huy động nguồn lực cộng đồng trong việc nhận biết, kiểm soát các vi 

phạm liên quan và phản ánh kịp thời đến các đơn vị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. Việc huy động sự tham gia dừng lại ở tính chất tuyên truyền 

nhưng còn tiến hành giao quyền sau khi cộng đồng đã được tập huấn cơ 

bản về các tri thức liên quan đến công tác quản lý sử dụng chung cư cho 

phù hợp với nội dung dự án được phê duyệt. Đây là điểm khả thì vì vừa 

đảm bảo cân bằng được lợi ích của nhóm cộng đồng tham gia, đồng thời 
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tận dụng được nguồn lực sẵn có trong cộng đồng, từ đó phát huy hiệu 

quả chất lượng quản lý chung cư trong tương lai. Điều quan trọng là cần 

sự tương tác phối hợp tích cực giữa các bên tham gia trên nền tảng tư 

tưởng tích cực, cùng xây dựng, cùng hưởng lợi. 

Việc đề ra giải pháp  cũng chính là giải quyết mục tiêu còn lại mà 

Luận văn đã đề cập, đó là “Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

công tác quản lý sử dụng nhà chung cư theo nội dung dự án được phê 

duyệt tại thành phố Hồ Chí Minh (trong giới hạn phạm vi nghiên 

cứu)”. 



12 

 

PHẦN 3 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 KẾT LUẬN 

Vấn đề xây dựng sửa chữa cải tạo nhà chung cư và sử dụng nhà 

chung cư không đúng công năng, nội dung thiết kế được duyệt đã ảnh 

hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chất lượng, an toàn chịu lực, kiến trúc, 

mỹ quan của nhà chung cư và an toàn của cư dân trong phòng cháy chữa 

cháy.  

Nhận thức được vấn đề này, luận văn đã phân tích, đánh giá thực 

trạng quản lý sử dụng nhà ở chung cư, đặc biệt các hành vi cải tạo, sửa 

chữa, sử dụng nhà chung cư của các cư dân, của chủ đầu tư sai công 

năng, sai mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt trong quá 

trình sử dụng nhà chung cư. Tìm hiểu những vướng mắc trong công tác 

quản lý sử dụng nhà chung cư theo công năng, mục đích thiết kế và nội 

dung dự án được phê duyệt.  

Kết quả nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp mang tính đồng bộ từ 

giải pháp của cơ quan quản lý nhà nước đến đơn vị quản lý vận hành, 

đến Ban quản trị và cư dân sống trong nhà chung cư.  

 Mặc dù đã rất cố gắng, do điều kiện hạn chế về thời gian và trình 

độ. Luận văn đã hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu nhưng sẽ 

không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết nhất định. Rất mong được 

thầy cô quan tâm giúp đỡ chỉ dẫn. 

 KIẾN NGHỊ 

1. Về việc thực hiện các giải pháp quản lý đƣợc đề xuất 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn thực hiện các nội dung sau: 
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- Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện họp trực tuyến với 24 

Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện để kịp thời chỉ đạo, tăng cường phối 

hợp xử lý kịp thời các công trình vi phạm. 

- Sở Xây dựng tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm tạo 

điều kiện về pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đáp ứng gia 

tăng dân số bình quân 1 triệu người sau 5 năm trên địa bàn thành phố. 

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng phần mềm trực 

tuyến về quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố, tạo sự liên thông từ 

giữa các Sở ngành của thành phố với các quận huyện trong công tác quy 

hoạch, cấp phép, kiểm tra xử lý, nghiệm thu hoàn thành và cấp giấy 

chứng nhận đối với công trình xây dựng. 

- Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu phương án tạm ứng kinh phí để 

Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 

các công trình xây dựng sai phép.   

2. Đối với cơ quan Trung ƣơng 

a. Đồng bộ các khái niệm 

Tại Chương 1 đã phân tích về khái niệm công trình dịch vụ theo 

Luật Xây dựng khác với Luật Thương mại. Cơ quan cấp giấy phép xây 

dựng căn cứ theo Luật Xây dựng, trong khi đó cơ quan cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh căn cứ theo Luật Thương mại. Tuy nhiên giữa 

hai khái niệm về dịch vụ không tương đồng nhau gây khó khăn trong quá 

trình quản lý về mặc nhà nước khi có tranh chấp xảy ra. Do đó, kiến nghị 

các Bộ Xây dựng và Bộ Công thương xem xét trao đổi ban hành quy 

định nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý sử dụng nhà 

chung cư.   
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b. Về chỉ tiêu dân số đối với nhà chung cƣ 

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư số QCVN 

04:2019/BXD có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2020 không quy định cụ 

thể chỉ tiêu dân số cho từng loại căn hộ nhà chung cư hỗn hợp (căn hộ 

chung cư, căn hộ lưu trú, văn phòng kết hợp lưu trú). Như vậy, chỉ tiêu 

về dân số vẫn phải tính theo văn bản số 1245/BXD-KHCN ngày 24 tháng 

6 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp 

dụng cho công trình nhà ở cao tầng, theo đó cho phép điều chỉnh cơ cấu 

căn hộ trong dự án nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương 

mại sang nhà ở xã hội với chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ở được 

tính bình quân 25m
2
 sàn sử dụng của căn hộ/người mà không phải điều 

chỉnh Quy hoạch chi tiết nếu dân số sau khi điều chỉnh không vượt quá 

1,5 lần dân số theo quy hoạch cũ (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã 

được phê duyệt. Nói cách khác là cho chia nhỏ các căn hộ lớn trước đây 

thành nhiều căn hộ nhỏ để giảm giá và dễ bán.   

Do đó, các quy định về chung cư cần lưu ý đến các nội dung liên 

quan đến việc quản lý dân số của các dự án. Cụ thể là: 

- Quy định cụ thể và rõ ràng về cách tính dân số thông qua chỉ tiêu 

về diện tích căn hộ tối thiểu, hoặc số phòng chức năng trong căn hộ. Quy 

định cách tính dân số cho cả những căn hộ dạng cho thuê (căn hộ lưu trú, 

văn phòng kết hợp lưu trú) để làm cơ sở cho việc tính toán các chỉ tiêu về 

hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật tương ứng. 
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