
   

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI HNNCC LẦN ĐẦU  

 

LOGO 
TÒA NHÀ 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
CÁC NỘI DUNG TẠI HNNCC LẦN ĐẦU NĂM 20… 

 

Chủ sở hữu/Người đại diện:                                SĐT:  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:     Cấp ngày:     /     /       

Nơi cấp:  

Căn hộ số:  Diện tích sử dụng:                         m2  

Phiếu biểu quyết tương đương với                        quyền biểu quyết quy đổi theo diện tích. 

 

STT NỘI DUNG ĐỒNG Ý KHÔNG ĐỒNG 

Ý 

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

năm …. 

  

2 Thông qua kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung 

nhà chung cư năm 20…… 

  

3 Thông qua việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành 

giai đoạn ….-…… 

  

4 Thông qua mức giá quản lý vận hành nhà chung 

cư là …… đồng/m2 (đã/chưa bao gồm VAT) 

  

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

chung cư 

  

6 Thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động 

Ban quản trị nhà chung cư 

  

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

chung cư 

  

8 Thông qua dự thảo quy chế thu, chi tài chính Ban 

quản trị nhà chung cư 

  

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

chung cư 

  

Lưu ý: 

- Đại biểu đánh dấu (X) lựa chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” cho từng nội dung; 

- Gấp phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu. 

- Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

 Phiếu bầu cử không theo mẫu in sẵn, không phải do Ban Tổ Chức Hội Nghị Nhà Chung Cư phát ra; 

 Phiếu bầu cử ghi thêm nội dung; 

 Phiếu bầu cử bị tẩy xoá, chỉnh sửa nội dung; 

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI BIỂU 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

TRƯỞNG BAN  

 


