
  

CÔNG TY…….. 

[Địa chỉ: …….] 

 

Số:… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

………, ngày … tháng … năm… 

THÔNG BÁO 

V/v TỔ CHỨC HỘI NGHỊ (CỤM) NHÀ CHUNG CƯ…………. LẦN ĐẦU 

 

Kính gửi:-   UBND phường ………… 

- UBND quận …………… 

Lời đầu tiên, Công ty … xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới Quý Cơ quan. 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành về Quy 

chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT/BXD ngày 15/12/2016 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành về Quy chế quản lý, sử dụng nhà 

chung cư. 

Tính đến thời điểm hiện tại, (cụm) nhà chung cư … đã đủ điều kiện tổ chức Hội nghị (cụm) 

nhà chung cư lần đầu theo quy định pháp luật. Nhằm đảm bảo cho hoạt động sử dụng, quản lý 

(cụm) nhà chung cư … theo đúng quy định, Công ty ………….. trân trọng thông báo đến Quý Cơ 

quan về việc tổ chức Hội nghị (cụm) nhà chung cư ……… lần đầu như sau: 

Thời gian tổ chức:  … giờ đến … giờ ngày …, …/…/…. 

Địa điểm: ………………………………………………………………………………. 

Nội dung của Hội nghị: 

- Bầu Ban quản trị (cụm) nhà chung cư … nhiệm kỳ ... -… 

- Báo cáo công tác quản lý, vận hành và phương hướng thực hiện công tác quản lý vận 

hành. 

- Báo cáo tài chính. 

- Thông qua Nội quy quản lý, sử dụng (cụm) nhà chung cư … 

- Thông qua Quy chế hoạt động Ban quản trị (cụm) nhà chung cư … 

 

Vậy, bằng công văn này, Công ty …trân trọng thông báo tới Quý cơ quan về việc tổ chức 

hội nghị (cụm) nhà chung cư … lần đầu năm … và rất mong nhận được ý kiến của Quý cơ quan 

về việc tổ chức hội nghị (cụm) nhà chung cư … lần đầu. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

CÔNG TY … 

TM. BAN TỔ CHỨC 

 


