
Tất cả các kế hoạch/khu chung cư (strata 
schemes) tại NSW hiện nay cần phải báo cáo 
thông tin về chung cư của họ đến Chính quyền 
NSW mỗi năm. Các khu chung cư được khuyên 
nên hoàn tất bản báo cáo đầu tiên của họ trước 
ngày 31 tháng Mười Hai 2022.

Một số lợi ích của việc báo cáo là gì? 
Việc báo cáo hàng năm sẽ giúp các cộng đồng 
chung cư được an toàn và nối kết với:

• dịch vụ cấp cứu NSW tiếp cận nhanh chóng hơn 
đến tòa nhà của quý vị trong trường hợp khẩn cấp

• thông tin cập nhật cho các chủ nhà hoặc những 
người cư ngụ tại khu chung cư của quý vị

• thông tin chính yếu về cách thức khu chung cư 
được quản lý ra sao. 

Tại sao cần báo cáo? 
Mỗi năm càng có thêm nhiều người mua và cư 
ngụ tại các khu chung cư. 

Việc báo cáo sẽ giúp tạo một nguồn thông tin 
cập nhật về tất cả các kế hoạch chung cư tại 
NSW. Việc này sẽ giúp Chính phủ NSW cung ứng 
các dịch vụ tốt hơn cho các cộng đồng chung cư. 

Ai thực hiện việc báo cáo hàng năm? 
Thư ký hoặc chủ tịch của ủy ban chung cư của 
quý vị có trách nhiệm hoàn tất bản báo cáo cho 
khu chung cư. Nếu khu chung cư của quý vị có đại 
diện quản lý chung cư, họ sẽ có thể làm việc này.

Cách thức làm báo cáo như thế nào? 
Xem trang mạng nsw.gov.au/strata để tìm 
hiểu:

• thông tin nào cần đến cho việc báo cáo
• cách đăng ký vào cổng thông tin điện tử chung 

cư (strata portal)
• cách thức để trả $3 lệ phí quản trị mỗi lô cho kế 

hoạch chung cư.

Việc gì xảy ra nếu khu chung cư của tôi 
không làm báo cáo? 
Bản báo cáo thường niên đầu tiên phải được 
hoàn tất trước cuối năm 2022. Kể từ ngày 30 
tháng Sáu 2023, khu chung cư có thể bị phạt 
nếu không hoàn tất việc báo cáo.

NSW Fair Trading (Bộ Công bằng Mậu dịch NSW) 
cung ứng thông tin và hỗ trợ để giúp các khu 
chung cư hiểu và hoàn tất việc báo cáo. 

Kế hoạch chung cư là gì? 
Kế hoạch/khu chung cư (strata schemes) có thể 
bao gồm các căn hộ, nhà phố hoặc vi-la. Nếu 
quý vị mua nhà thuộc kế hoạch chung cư, quý vị 
sẽ làm chủ một ‘lô’ và chia sẻ chủ quyền của ‘tài 
sản chung’ chẳng hạn như các lối chạy xe, mái 
nhà và vườn tược. 

Ủy ban chung cư là gì?
Ủy ban chung cư là một nhóm người được các 
chủ nhân trong kế hoạch chung cư chọn ra để 
giúp quyết định cho khu chung cư. 

Các câu thường hỏi (FAQs) về việc 
báo cáo hàng năm của chung cư

Strata annual reporting FAQs 
(Frequently Asked Questions)  Vietnamese
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Nếu tôi muốn biết thêm thông tin thì 
tìm nơi đâu?
Muốn biết thêm thông tin, xem trang mạng 
nsw.gov.au/strata hoặc gọi đến NSW Fair 
Trading qua số 13 32 20. 

Nếu cần thông dịch viên, gọi đến 13 14 50 
(yêu cầu một thông dịch viên người Việt).
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