
   

MẪU BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ LẦN ĐẦU  

 

LOGO 
TÒA NHÀ 

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU 

HỘI NGHỊ LẦN ĐẦU 

NHÀ CHUNG CƯ ……. 

 

Hôm nay, ngày .. tháng .. năm 20… tại ………………….. Địa chỉ: ………………. 

Ban tổ chức tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu tham dự hội nghị lần đầu nhà chung 

cư …………. tính đến thời điểm: ….giờ….phút, ngày … tháng … năm 20…., kết quả thẩm 

tra như sau: 

1. Số lượng chủ sở hữu/được ủy quyền của căn hộ tham dự là:……người đại diện 

cho …. căn hộ. Đạt tỷ lệ …..% tổng số căn hộ. 

2. Số lượng phiếu biểu quyết tại Hội nghị quy đổi theo diện tích sử dụng m2 

là:……….……. phiếu. 

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng 

người tham dự Hội nghị đại diện __________50 % tổng số chủ sở hữu, đảm bảo đủ 

điều kiện để tiến hành Hội nghị lần đầu nhà chung cư theo quy định tại Khoản 5 

Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên 

quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. 

Trên đây là kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Hội nghị lần đầu nhà chung 

cư …………. Nhân sự ban thẩm tra tư cách đại biểu cam kết chịu trách nhiệm trước 

Hội nghị và Pháp luật về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu được công bố. 

Thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu, xin chúc Quý vị đại biểu, toàn thể cư dân 

tham dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công rực rỡ. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 T/M . BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU  

 

 

 


