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BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI HNNCC  

 

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM  

Sau khi cư dân tiến hành bỏ phiếu tại Hội Nghị lần đầu Nhà Chung Cư, Ban Kiểm Phiếu đã 

tiến hành kiểm phiếu vào lúc .... giờ …. phút cùng ngày. 

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU  

Ban Kiểm Phiếu: 

1. Trưởng ban: ……………………… 

 

2. Thành viên 1: ………………… 

3. Thành viên 2: ………………… 

4. Thành viên 3: ………………… 

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU 

A. Tổng số phiếu biểu quyết quy đổi theo diện tích sử dụng m2 phát ra: ……………phiếu 

B. Tổng số phiếu biểu quyết thu lại: ……………………………… phiếu, trong đó: 

- Số phiếu hợp lệ: ……………...... phiếu 

- Số phiếu không hợp lệ: ………... phiếu 

C. Kết quả kiểm phiếu: 

1. Thông qua dự toán ngân sách quản lý, vận hành năm …. 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

2. Thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư năm 20…… 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành giai đoạn ….-……  

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

4. Thông qua mức giá quản lý vận hành nhà chung cư là …… đồng/m2 (đã/chưa 

bao gồm VAT) 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 



   

MẪU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ | 2 

 

LOGO 
TÒA NHÀ 

5. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức Hội nghị nhà chung cư 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

6. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động Ban quản trị nhà chung cư 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

7. Thông qua dự thảo quy chế bầu ban quản trị nhà chung cư 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

8. Thông qua dự thảo quy chế thu, chi tài chính Ban quản trị nhà chung cư 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

- Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

9. Thông qua dự thảo nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư 

 Kết quả: 

- Ý kiến đồng ý:………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

Ý kiến không đồng ý: ………………  phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ ……. % 

Biên bản này được lập vào lúc ……. giờ …... phút, ngày …... tháng …… năm ………. và được Ban 

Kiểm Phiếu thông qua, đồng thời được công bố công khai tại Hội Nghị Nhà Chung Cư.  

 

BAN KIỂM PHIẾU 

STT CHỨC VỤ ÔNG/BÀ CHỮ KÝ 

    

    

    

 

                          

 

 

 

 

 


