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PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ, NỘI QUY NHÀ CHUNG CƯ 

………… 

Họ và tên Chủ sở hữu: ………………………………………….……………….………………………….. 

Mã căn hộ:  ………………......................……………………….……………….………………………….. 

Số điện thoại:………........................................ ……………………….……………….………………… 

I. CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN 

Căn cứ Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 15/02/2016 ban hành quy chế quản 

lý, sử dụng nhà chung cư, Thông tư 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/10/2019 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Nay, Chủ đầu tư đã nghiên cứu và ban hành bộ quy chế chung cư ……… để HNNCC lần đầu 

biểu quyết thông qua và áp dụng tại tòa nhà. Bộ tài liệu được lấy ý kiến góp ý bao gồm: 

1. Quy chế tổ chức Hội nghị nhà chung cư ……….; 

2. Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư …………; 

3. Quy chế tổ chức, hoạt động Ban quản trị nhà chung cư ……………..; 

4. Quy chế thu, chi tài chính Ban quản trị nhà chung cư ………………..; 

5. Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư …………………. 

Chủ đầu tư trân trọng gửi tới Quý cư dân các dự thảo văn bảo trên để xin ý kiến cư dân. 

II. NỘI DUNG GÓP Ý CỦA CHỦ SỞ HỮU 

1. Quy chế tổ chức Hội nghị nhà chung cư  

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 
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2. Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư  

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

3. Quy chế tổ chức, hoạt động Ban quản trị nhà chung cư  

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

4.  Quy chế thu, chi tài chính Ban quản trị nhà chung cư  

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

5. Nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư  

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

Phiếu lấy ý kiến này phải được gửi về Ban quản lý trực tiếp tại Quầy lễ tân tòa nhà 

trước … giờ … phút, ngày …/…./……. theo địa chỉ sau: ……. 

Chủ đầu tư rất mong nhận được đầy đủ ý kiến của Quý chủ sở hữu căn hộ/phần diện tích khác 

về vấn đề trên để góp phần xây dựng chung cư chúng ta ngày càng tốt hơn. 

  

CÔNG TY ………………… 

TM. BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

Xác nhận của Chủ sở hữu căn hộ/phần diện tích khác 

(Ký, ghi rõ họ tên và số căn hộ) 

 

 


