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CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Các nhà thầu dịch vụ
Dịch vụ quản lý vận hành chung cư
+ Quản lý, vận hành tòa nhà
+ Dịch vụ vệ sinh
+ Dịch vụ bảo vệ
+ Chăm sóc cây xanh…
 Dịch vụ bảo trì, xây lắp, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật;


CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Những tiêu chí các BQT nhà chung cư lựa chọn nhà
thầu hiện nay
Ưu tiên 1: Giá thấp nhất
 Ưu tiên 2: Thuyết phục được BQT
 Ưu tiên 3: Hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh
 Ưu tiên 4: Thương hiệu, uy tín và thông qua số lượng dự án
thực hiện của công ty quản lý


CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Một số vấn đề bất cập trong thực tế
Nhà thầu có giá thấp nhất gần như chắc chắn được lựa chọn
 Hồ sơ mời thầu dịch vụ hoàn chỉnh, tuy nhiên khi đánh giá có khi
mang nhiều cảm tính
 Thiếu bộ phận chuyên môn để phân tích, đánh giá năng lực nhà thầu
 Trường hợp cư dân thông qua việc tuyển chọn thường khó đủ thông
tin để có quyết định chính xác.


CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Việc chọn nhà thầu không phù hợp:
Có thể dẫn đến:
 Chi phí thực tế phát sinh cao hơn so với giá chào ban đầu
 Nhà thầu bỏ dở giữa chừng hoặc không thể thực hiện đúng theo cam
kết
 Cơ sở vật chất bị xuống cấp nhanh chóng
 Tiêu cực có thể xảy ra trong quản lý thu và chi
 Chất lượng tòa nhà và sự an toàn bị ảnh hưởng do nhân lực không
đảm bảo về số lượng – chất lượng
 BQT mất nhiều thời gian và công sức trong việc giám sát hoặc giải
quyết hậu quả.

CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Khi nhà thầu có giá quá thấp, có thể dẫn đến:
Cắt giảm nhân sự so với yêu cầu khi thực hiện
 Chi phí lương, chế độ phúc lợi cho nhân sự bị giảm tối đa
Chất lượng nhân sự thấp


Chọn dịch vụ thuê ngoài chất lượng thấp
 Cắt giảm định mức vật tư cần thiết, cắt bớt nội dung công việc, đặc
biệt là việc bảo trì bảo dưỡng định kỳ
 Không có chi phí cho bộ phận hỗ trợ gián tiếp & áp dụng công nghệ
quản lý


Chất lượng dịch vụ kém

CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Chất lượng dịch vụ kém

dẫn đến:

Chất lượng tài sản xuống cấp nhanh chóng
 Hình ảnh chung cư sa sút, dẫn đến giá trị căn hộ bị giảm
tác động đến giá cho thuê hoặc bán


Sự phục vụ cho cư dân bị hạn chế
 Rủi ro trong an ninh và an toàn tòa nhà


CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Điều gì xảy ra khi giá dịch vụ thấp hơn giá thành?
Chất lượng dịch vụ kém không tương xứng với tòa nhà
Nhà thầu cố gắng tìm các nguồn thu khác để bù vào
thiếu hụt
Làm giảm nguồn thu đúng ra chuyển vào quỹ chung cư
 Điển hình: khai báo giảm bớt nguồn thu; tập trung khai thác các tiện
ích, môi giới mà bỏ qua các công việc phải thực hiện của ban quản lý;
đề xuất sửa chữa, vật tư nhiều hơn so với thực hiện.

CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Giải pháp như thế nào?
Thứ nhất: Cần phải xác định sơ bộ được giá thành dịch vụ
Giá thành dịch vụ quản lý bao gồm:
 Phí quản lý điều hành: Chi phí nhân sự (lương và các chế độ phúc lợi),
chi phí quản lý gián tiếp
 Phí dịch vụ bảo vệ: theo hợp đồng bảo vệ, đơn giá theo vị trí 24/24 hoặc
12/24
 Phí dịch vụ vệ sinh: theo hợp đồng vệ sinh, đơn giá theo vị trí (bao gồm
lương, công cụ dụng cụ, vật tư, hóa chất, …)
•

CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Giải pháp như thế nào?
 Chăm

sóc cây xanh: theo hợp đồng chăm sóc cây xanh
 Chi phí hoạt động tòa nhà: Chi phí điện công cộng, nước công cộng,
dầu DO, thu gom và xử lý rác, …
•

Thứ 2: Xây dựng yêu cầu cơ bản phù hợp với đặc thù của bất động
sản.

CHỌN LỰA ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Giải pháp như thế nào?
•

Thứ 3: Đánh giá hài hòa các yếu tố, tiêu chí vì mục đích bền vững và
lâu dài, chứ không vì những lợi ích trước mắt, giá thấp là ưu tiên chứ
không phải quyết định.

•

Thứ 4: Cần phải có tổ tư vấn độc lập bao gồm những người có hiểu
biết trong lĩnh vực để phân tích, đánh giá khách quan và hợp lý khi đề
xuất lựa chọn.
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BP VỆ SINH,
CÂY CẢNH
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CHÁNH/ KẾ
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BP KỸ
THUẬT
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Giám sát/điều hành/chỉ đạo.

2

Quản lý điều hành các bộ phận của BQL

3

Báo cáo công việc

PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN TRỊ VÀ
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
Ban Quản Lý
• Công tác vận hành quản lý mọi hoạt động chung của tòa nhà
• Báo cáo tổng thể sự việc phát sinh: sự vụ, hệ thống kỹ thuật, dịch vụ nhà thầu...lên
BQT khi có các sự cố xảy ra.
• Đề xuất phương án giải quyết: Xin duyệt chủ trương BQT – Tùy theo sự việc cụ thể
trình từng Tổ phụ trách của BQT:
1. Các vấn đề giải quyết sự cố hệ thống kỹ thuật và sửa chữa khu vực công cộng của tòa
nhà gửi Tổ kỹ thuật xin chủ trương giải quyết thì BQL đính kèm báo cáo cụ thể và đánh
giá chi tiết sự việc cần xử lý để có phương án tốt nhất giải quyết triệt để sự cố.
2. Các vấn đề liên quan tài chính: BQL trình BQT – Tổ tài chính ký duyệt chi sau khi
hoàn tất các chứng từ liên quan (bản đề xuất đã duyệt, nghiệm thu, đề nghị thanh toán,
hóa đơn...).
3. Các vấn đề về pháp lý/Quy định nhà nước đề xuất phương án giải quyết đến BQT- Tổ
pháp lý.

PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN TRỊ VÀ
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
Ban Quản Trị
• Kiểm tra và duyệt chủ trương, duyệt đề xuất, thanh toán, ký hợp đồng các dịch vụ
cung cấp, sửa chữa cho tòa nhà...
• Giám sát công việc thực hiện và hỗ trợ khi cần thiết (từ BQL đề nghị hỗ trợ).
• Giải quyết các sự vụ liên quan trách nhiệm theo phạm vi của BQT.
• Thực hiện các yêu cầu của các cơ quan hữu quan đến làm việc trực tiếp đại diện chủ
tòa nhà.
• Thực hiện các thủ tục hành chánh theo quy định nhà nước Việt Nam theo yêu cầu
của cơ quan hữu quan.
• Thực hiện xây dựng tiêu chuẩn trong công tác mời thầu.
• Phối hợp với Công ty quản lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý
ngoài phạm vi giải trách nhiệm của Ban quản lý.

PHỐI HỢP GIỮA BAN QUẢN TRỊ VÀ
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
Công ty quản lý
• Tổ chức tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành tòa nhà.
• Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp cho dự án và điều hành quản lý Ban
Quản Lý.
• Xây dựng quy định, quy trình, biểu mẫu phù hợp áp dụng trong công
tác quản lý và giám sát thực hiện.
• Thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận với Ban Quản Trị.
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