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ĐƠN ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ …………… 

NHIỆM KỲ ………. 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………. 

Quốc tịch: ………………………………………………..…. Năm sinh: ………….…. 

      Hiện là chủ sở hữu ……………………………..…... số ………………………. 

      Hiện là người sử dụng ………………….………… số ………………………. 

được chủ sở hữu ủy quyền hợp pháp theo Giấy ủy quyền ngày 

……/……/……… 

Email: …………………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại di động: ……………………………………………………………….. 

II. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN 

a. Nghề nghiệp: 

- Tên tổ chức nơi ứng cử viên đang làm việc: ………………………………………………………….. 

- Lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………………………………………. 

- Địa chỉ công ty: ………………………………………………………………………………………………………  

- Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………  

- Chức vụ: ………………………. Số năm công tác : …………………………………………………………  

b. Bằng cấp: 

- Bằng: …………………... cấp bởi:  …………………... 

- Bằng: …………………... cấp bởi:  …………………... 

- Bằng: …………………... cấp bởi:  …………………...  

c. Sở thích và các hoạt động khác: 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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III. THÔNG TIN KHÁC 

a. Ông/Bà đã cư ngụ tại Chung Cư từ tháng .........................năm………………..  

b. Nguyện vọng của Ông/Bà khi tham gia ứng cử thành viên Ban Quản Trị của Chung Cư:   

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

c. Kinh nghiệm làm việc và/hoặc kiến thức chuyên môn của bản thân mà ông/bà cho 

rằng sẽ giúp ích cho công việc của Ban Quản Trị tại Chung Cư nếu ông/bà đắc cử thành 

viên Ban Quản Trị: 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

d. Ý kiến đề xuất của ông/bà để duy trì và nâng cao chất lượng của dịch vụ quản lý tại 

Chung Cư cũng như những cải tiến mà ông/bà mong muốn sẽ thực hiện cho Chung 

Cư trong nhiệm kỳ với tư cách là thành viên Ban Quản Trị: 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

e. Trường hợp ông/bà đắc cử thành viên Ban Quản Trị, ông/bà có bất kỳ quyền và lợi ích 

nào mâu thuẫn rõ ràng với quyền và lợi ích của tập thể các cư dân nói chung và cá 

nhân chủ sở hữu/người sử dụng nói riêng hay không? (Nếu CÓ, vui lòng ghi cụ thể)  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

  

f. Trường hợp ông/bà đắc cử thành viên Ban Quản Trị, ông/bà có bất kỳ quyền và lợi ích 

nào mâu thuẫn rõ ràng với quyền và lợi ích của Ban Quản Trị hay không? (Nếu CÓ, vui 

lòng ghi cụ thể)  

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………….  

Trường hợp ông/bà đắc cử thành viên Ban Quản Trị, ông/bà có cam kết có đủ năng lực 

và thời gian để thực hiện các công việc được phân công bởi Ban Quản Trị không? 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
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IV. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT 

Tôi cam kết tất cả các nội dung nêu tại Đơn đăng ký này là chính xác và sẽ hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về bất kỳ sai sót nào tại Đơn đăng ký này. 

V. THỜI HẠN GỬI ĐƠN ỨNG CỬ 

Đơn ứng cử thành viên này phải được gửi về Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý trực tiếp tại quầy lễ tân 

tòa nhà hoặc qua email trước … giờ … phút, ngày …/…/20… theo địa chỉ sau: 

Ban quản lý chung cư ………... 

Email: …………………………….. 

 

                                                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

                  

                                                                                        Ngày  tháng   năm 20…. 

 

 

 

 

 

 


