
 
BIÊN BẢN  

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ HƯNG NGÂN   
--- 

Hôm nay, vào lúc 9h30 ngày 27/09/2020, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Chung cư 
Hưng Ngân số 48A đường Dương Thị Mười, Khu phố 1, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 
12, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Nhà Hưng Ngân tổ chức Hội nghị Nhà chung cư 
Hưng Ngân. 

 
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI NGHỊ 
1. Cư dân Chung cư Hưng Ngân 

Số lượng đại biểu cư dân căn cứ theo danh sách kiểm tra tư cách đại biểu cư dân 
tham dự Hội nghị (đính kèm): 
- Tổng số căn hộ tại: Chung cư Hưng Ngân (Block A1, A2, B1) là 971 căn hộ, chủ 

đầu tư còn diện tích tương ứng 15 căn tổng số căn hộ là 986.  
- Tại thời điểm 9h30 Số lượng Cư dân (bao gồm chủ sở hữu căn hộ và người nhận 
ủy quyền) tham dự Hội nghị: 500/986 căn hộ (chủ sở hữu 340, ủy quyền 160. 
- Tỷ lệ đạt 50,7%, đủ điều kiện theo quy định để tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư 

Hưng Ngân nhiệm kỳ 2020 - 2023. 
2. Đại diện Chủ đầu tư 
- Ông: Nguyễn Quốc Khánh – Phó TGĐ Công ty Cổ phần nhà Hưng Ngân 
3. Đại diện Chính quyền, cơ quan Nhà nước 

3.1. Phòng quản lý đô thị UBND quận 12 
-       Ông/bà: Lê Hoàng Phú Chuyên viên phòng QLĐT quận 12 
        3.2. UBND phường Tân Chánh Hiệp 
-       Ông/bà: Nguyễn Quốc Phương Chuyên viên quản lý địa chính 

3.3. Công an Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM; 
- Ông/bà: Nguyễn Huy Phong  Công an khu vực  phường Tân Chánh Hiệp 

3.4. Khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp 
- Ông/bà: Nguyễn Thái Dũng Trưởng khu phố 1 phường Tân Chánh Hiệp 
II. DIỄN BIẾN HỘI NGHỊ 
PHẦN 1: KHAI MẠC HỘI NGHỊ 

Ban tổ chức công bố trước Hội nghị: 
- Chủ tọa Hội nghị: Ông Nguyễn Huy Đăng 
- Tổ kiểm tra tư cách đại biểu 

+ Ông Nguyễn Thanh Hà Tổ trưởng 
+ Nguyễn Thành Tâm Tổ viên 
+ Đào Đình Chiến Tổ viên 

- Thành phần tham dự Hội nghị: theo số liệu đã thống kê tại Mục I của Biên bản này. 
Ban tổ chức tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Hội nghị Nhà Chung cư Hưng Ngân.  
Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu  

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ 
HƯNG NGÂN  

Số: …/2020/BBHN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2020 



- Ban Thư ký bao gồm: 
1/ Bà Nguyễn Thị Kim Nhi 
2/ Ông Vũ Đức Quang 

- Ban Kiểm phiếu bao gồm: các Ông/Bà: 
1/ Huỳnh Hữu Thọ   Trưởng ban – Ban tổ chức hội nghị 
2/ Võ Thúy Vinh   Thành viên Block A1 
3/ Huỳnh Thị Ngọc Mai  Thành viên Block A1 
4/ Phạm Thị Kim Cương  Thành viên Block A1 
5/ Nguyễn Duy Tuyên  Thành viên Block A2 
6/ Dương Văn Hoàng   Thành viên Block A2 
7/ Huỳnh Ngãi    Thành viên Block A2 
8/ Lê Thị Minh Trang     Thành viên Block B1 
9/ Hà Công Tri    Thành viên Block B1 
10/ Trương Thị Mộng Thường Thành viên Block B1 

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân về thành viên Ban thư ký và thành viên 
Ban kiểm phiếu. 

• Phương thức biểu quyết: Giơ tay 
• Kết quả: Có 100% đại biểu có mặt dự hội nghị biểu quyết đồng ý. 

 
PHẦN II : CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ 

1. Báo cáo của Ban Quản trị cụm chung cư Hưng Ngân nhiệm kỳ 2018-2021. 
Ban Quản trị cụm chung cư Hưng Ngân được thành lập từ tháng 4/2018. Trong 
quá trình được thành lập BQT đã hoạt động nhưng chưa có hiệu quả, chưa nhận 
bàn giao công tác vận hành và các tài sàn từ chủ đầu tư vì chưa lựa chọn được đơn 
vị quản lý. Đến tháng 5/2019 tất cả các thành viên BQT đều xin từ nhiệm. Do đó, 
chung cư Hưng Ngân tiến hành tổ chức hội nghị nhà chung cư miễn nhiệm các 
thành viên ban Quản trị cũ và bầu mới ban Quản trị chung cư. 
Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân để tổ chức hội nghị. 
- phương thức biểu quyết : giơ tay. 
- Kết quả : có 100% đại biểu có mặt tham dự hội nghị biểu quyết đồng ý 

 
2. Thông qua quy chế tổ chức HNNCC 

- Chủ tọa đọc tờ trình (đính kèm) thông qua Quy chế tổ chức HNNCC 
- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân để thông qua Quy chế tổ chức Hội nghị 
• Phương thức biểu quyết: Giơ tay 
• Kết quả: Có 100% đại biểu có mặt tham dự hội nghị biểu quyết đồng ý. 

 
3. Thông qua Quy chế Quy chế bầu cử Ban quản trị. 

Hướng dẫn cách thức bầu cử trên phiếu bầu thông tin bổ xung (so với dự thảo đã gửi 
đến cư dân). Bổ sung phiếu màu trắng cho căn hộ thương mại 26 căn bình quân diện 
tích 115m2 và khu thương mại Block B1 của chủ đầu tư 780m2. 
- Ý kiến của cư dân: Có hai ý kiến cư dân đề nghị làm rõ quyền sở hữu phiếu bầu 
của đại diện chủ đầu tư. Chủ tọa, đại diện chủ đầu tư đã giải trình làm rõ thỏa mãn 
chất vấn của đại biểu. 



- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân để thông qua (mục 3) Quy chế bầu cử 
Ban quản trị. 
• Phương thức biểu quyết: Giơ tay 
• Kết quả: Có 100% đại biểu cư dân biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu cử 
Ban quản trị. 
 

4. Thông qua danh sách bầu cử. 
Số lượng thành viên ứng cử và đề cử : 07 người, trong đó: 
+  Thành viên đại diện cho Chủ đầu tư: 01 người (theo quyết định cử đại diện tham 
gia ban quản trị của Tổng giám đốc công ty cổ phần nhà Hưng Ngân). 
+ Thành viên đại diện cho các Chủ sở hữu nhà chung cư: Block A1 là 02; A2 là 02; 
B1 là 03. 
 Danh sách ứng cử : 03 người 
1. Bà: Phạm Thị Thu chủ sở hữu căn hộ Block b1. 
2. Ông: Đặng Xuân Trọng chủ sở hữu căn hộ Block b1. 

        3. Ông: Trần Minh Tuấn chủ sở hữu căn hộ Block b1. 
 Danh sách đề cử : 04 người 

1. Bà: Nguyễn Thị Minh Tuyết, chủ sở hữu căn hộ block a2. 
2. 5. Ông: Trần Thế Bảy, chủ sở hữu căn hộ block a1. 
3. 6. Ông: Phạm Đức Ninh, chủ sở hữu căn hộ block a1 
4. 7. Ông: Nguyễn Thanh Xuyên, chủ sở hữu căn hộ block a2 

  
- Các thành viên ứng cử và đề cử đã nộp hồ sơ đầy đủ và đã niêm yết trên các bảng 
thông tin của từng block đúng thời hạn theo quy định của thông tư 06. Và nay cũng 
niêm yết trước Hội nghị lý lịch trích ngang của các thành viên đã nộp hồ sơ và đủ 
điều kiện ứng cử vào Ban quản trị: 
1. Bà: Nguyễn Thị Minh Tuyết  
2. Bà: Phạm Thị Thu 
3. Ông: Đặng Xuân Trọng 
4. Ông: Trần Minh Tuấn 
5. Ông: Trần Thế Bảy 
6. Ông: Phạm Đức Ninh 
7. Ông: Nguyễn Thanh Xuyên. 
 Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua danh sách ứng cử và đề cử 100%. 
 
5. Tiến hành bầu ban Quản trị. 
- Đọc quyết định của Chủ đầu tư về việc cử người tham gia vào Ban quản trị. 
- Phương thức biểu quyết bầu Ban quản trị: Bỏ phiếu kín 
- Ban tổ chức hướng dẫn cư dân bỏ phiếu. 
- Kiểm tra thùng phiếu trước trước toàn thể Hội nghị: 
+  Ông: Huỳnh Hữu Thọ Trưởng ban kiểm phiếu mở nắp thùng phiếu để Hội nghị 
kiểm tra; 
+  Ban tổ chức mời hai ngẫu nhiên hai cư dân tham dự Hội nghị kiểm tra lại thùng 
phiếu và ký tên vào Biên bản kiểm tra Thùng phiếu. 



- Mời các đại biểu cư dân bỏ phiếu vào thùng và trao thùng phiếu cho Ban kiểm 
phiếu làm việc. 
- Thông tin từ ban kiểm phiếu: 
+ Số phiếu bầu phát ra: 551 phiếu bầu 
+ Số phiếu bầu thu về: 498 phiếu bầu (số phiếu tương đương m2: 31.747 phiếu) 
+ Số phiếu bầu hợp lệ: 498 phiếu bầu 
+ Số phiếu không hợp lệ (cư dân không bỏ vào thùng phiếu) là: 53 phiếu bầu. 
 
6. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản trị Nhà chung cư Hưng 

Ngân 
- Chủ tọa đọc thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư 

Hưng Ngân đã được gửi đến từng căn hộ để lấy ý kiến đóng góp. 
- Ý kiến của cư dân: có 03 ý kiến tập trung vào các nội dung: Thực hiện phương thức 

báo cáo tài chính, quản lý tiếp nhận quỹ bảo trì, phân công các thành viên ban quản 
trị 

- Chủ tọa hội nghị đã ghi nhận trả lời các nội dung chất vấn (bao gồm chất vấn tại 
chỗ, góp ý kiến bằng văn bản) những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào bản dự thảo, 
giải thích các nội dung chất vất góp ý để cư dân hiểu, thống nhất đồng thuận. 

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân để thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động 
của Ban quản trị nhà chung cư Hưng Ngân. 

• Phương thức biểu quyết: Giơ tay; 
• Kết quả: Tỷ lệ biểu quyết: 100% cư dân tham gia Hội nghị đồng ý thông qua Quy 

chế tổ chức hoạt động của Ban quản trị Chung cư Hưng Ngân. 
• Biểu quyết tên gọi của ban Quản trị  nhà chung cư Hưng Ngân là ban Quản trị chung 

cư Hưng Ngân 
• Kết quả : 100% cư dân tham gia hội nghị đồng ý. 

 
7.Thông qua Nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư Hưng Ngân 

- Chủ tọa đọc Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Hưng Ngân 
- Ý kiến của cư dân: 01 ý kiến chất vấn chủ yếu nội dung: Chưa có chế tài xử lý hiện 

tượng báo cháy giả. 
- Chủ tọa hội nghị đã ghi nhận trả lời các nội dung chất vấn (bao gồm chất vấn tại chỗ, 

góp ý kiến bằng văn bản) những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào bản dự thảo, giải 
thích các nội dung chất vất góp ý để cư dân hiểu, thống nhất đồng thuận. 

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân để thông qua Quy chế quản lý, sử dụng nhà 
chung cư. 

• Phương thức biểu quyết: Giơ tay 
• Kết quả:  

+ Có 02 đại biểu cư dân biểu quyết không đồng ý 
• Tỷ lệ biểu quyết: 99,6% cư dân tham gia hội nghị đồng ý thông qua Nội quy quản 

lý và sử dụng nhà chung cư Hưng Ngân. 
 
8.Thông qua kế hoạch dự kiến điều chỉnh phí quản lý vận hành 

Chủ tọa đọc tờ trình (đính kèm) thông qua dự kiến kế hoạch tăng phí quản lý vận hành 



- Ý kiến của cư dân: 04 ý kiến chất vấn về nội dung thu phí quản lý có liên quan đến 
phí xe tầng hầm, cần công khai thu chi của đơn vị quản lý vận hành hiện tại, nên lập kế 
hoạch thu phí như hiện nay (4.000 đồng/m2 chưa bao gồm thuế VAT) 
- Chủ tọa hội nghị đã ghi nhận trả lời các nội dung chất vấn (bao gồm chất vấn tại 
chỗ, góp ý kiến bằng văn bản) những nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào bản dự thảo, giải 
thích các nội dung chất vất góp ý để cư dân hiểu, cư dân thống nhất ủy quyền cho Ban 
quản trị xây dựng phí dịch vụ quản lý vận hành ở mức đề xuất 6.000 đồng/m2 và 4.000 
đồng /m2 để làm cơ sở cho cư dân lựa chọn đơn vị quản lý vận hành theo giá dịch vụ khi 
Ban quản trị tổ chức triển khai đấu thầu chọn đơn vị quản lý vận hành chung cư Hưng 
Ngân theo quy định. 
 

9.Thông qua kế hoạch chọn đơn vị quản lý vận hành 
Chủ tọa đọc tờ trình (đính kèm) thông qua kế hoạch chọn đơn vị quản lý vận hành 
- Ý kiến của cư dân: Có 04 ký kiến cư dân tập trung nội dung: Không chọn đơn vị 
do chủ đầu tư giới thiệu, chọn đơn vị quản lý vận hành giá rẻ như đang áp dụng phí hiện 
nay 
- Chủ tọa hội nghị đã ghi nhận trả lời các nội dung chất vấn (bao gồm chất vấn tại 
chỗ, góp ý kiến bằng văn bản), giải thích các nội dung chất vất góp ý để cư dân hiểu nội 
dung, bản chất, thông tin truyền đạt để cư dân thống nhất đồng thuận. 
- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cư dân để thông qua việc ủy quyền cho ban quản 
trị thực hiện chọn đơn vị quản lý vận hành theo hình thức đấu thầu công khai. 
• Phương thức biểu quyết: Giơ tay 
• Kết quả:  
• Tỷ lệ biểu quyết: 100% cư dân tham gia Hội nghị đồng ý thông qua việc hội nghị 
ủy quyền cho ban quản trị lựa chọn đơn vị quản lý vận hành theo hình thức đấu thầu rộng 
rãi tại nội dung tờ trình ngày 27/09/2020 tại hội nghị. 
 
PHẦN 3: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ 
• Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban quản trị 

theo thứ tự tỷ lệ phiếu từ cao xuống thấp: 
1. Ông/Bà: Đặng Xuân Trọng  đạt 30.179 phiếu (tỷ lệ: 95,06%)  – Trúng cử 
2. Ông/Bà: Trần Thế Bảy đạt 28.017 phiếu (tỷ lệ: 88,25 %) – Trúng cử 
3. Ông/Bà: Trần Minh Tuấn  đạt 27.991 phiếu (tỷ lệ: 88,17%) – Trúng cử 
4. Ông/Bà: Phạm Đức Ninh  đạt 25.201 phiếu (tỷ lệ: 79,38%) – Trúng cử 
5. Ông/Bà: Phạm Thị Thu đạt 24.150 phiếu (tỷ lệ: 76,07%) – Trúng cử 
6. Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Tuyết đạt 22.689 phiếu (tỷ lệ: 71,47%) – Trúng cử 
7. Ông/Bà: Nguyễn Minh Xuyên đạt 22.550 phiếu (tỷ lệ 71,03%) Không trúng cử. 

• Công bố danh sách thành viên Ban quản trị chung cư Hưng Ngân Nhiệm kỳ (2020 – 
2023), xếp thứ tự theo số phiếu từ cao xuống thấp như sau: 

- Ông/Bà: Đặng Xuân Trọng 
- Ông/Bà: Trần Thế Bảy 
- Ông/Bà: Trần Minh Tuấn 
- Ông/Bà: Phạm Đức Ninh 
- Ông/Bà: Phạm Thị Thu 
- Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Tuyết  



- Ông/Bà: Nguyễn Quốc Khánh  – đại diện chủ đầu tư. 
• Ban Quản trị họp kín bầu Trưởng ban và các Phó ban (30 phút) 
• Ông Huỳnh Hữu Thọ trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả họp phiên thứ nhất của 

Ban quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2023 như sau: 
- Trưởng Ban Quản trị: Ông/Bà: Nguyễn Thị Minh Tuyết 
- Phó Ban Quản trị: Ông/Bà: Trần Minh Tuấn 
- Phó Ban Quản trị: Ông/Bà: Nguyễn Quốc Khánh 
- Thành viên: Ông/Bà: Trần Thế Bảy 
- Thành viên: Ông/Bà: Đặng Xuân Trọng 
- Thành viên: Ông/Bà: Phạm Đức Ninh 
- Thành viên viên: Ông/Bà: Nguyễn Thị Thu 
• Ban quản trị nhiệm kỳ ra mắt hội nghị, phát biểu cảm nghĩ, chụp hình lưu niệm. 

 
PHẦN 4: BẾ MẠC HỘI NGHỊ 
- Ông: Nguyễn Huy Đăng giới thiệu Ban thư ký thông qua biên bản hội nghị, sao 
biên bản hội nghị niêm yết công khai trên các bảng tin cư dân và gửi đến từng căn hộ.   
- Chủ tọa tuyên bố Bế mạc Hội nghị.  
Hội nghị kết thúc vào lúc 12h30 phút  cùng ngày. 
Biên bản này được lập niêm yết trên các bảng tin cư dân, gửi đến từng căn hộ, gửi vào hồ 
sơ đề nghị UBND quận 12 quyết định công nhận ban quản trị, 01 bản gửi UBND phường 
Tân Chánh Hiệp, 01 bản lưu Ban quản trị, 01 bản lưu chủ đầu tư. 

 
Chủ tọa  

 
 
 
 
 
               Nguyễn Huy Đăng                         
 

             Thư ký ghi biên bản 
 
 
 
 
 

Vũ Đức Quang    Nguyễn Thị Kim Nhi 

 


