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  TP Hồ Chí Minh ngày      tháng 08 năm 2020 

 

QUY CHẾ BẦU BAN QUẢN TRỊ 

NHÀ CHUNG CƯ HƯNG NGÂN GARDEN 

 NHIỆM KỲ II (2020-2023) 

 

- Căn cứ luật nhà ở số 65/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 do Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam thông qua. 

- Căn cứ thông tư số 02/2016/QĐ-BXD ngày16  tháng 12 năm 2016 về việc ban 

hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư đã sửa đổi, bồ sung theo Thông tư 

số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Văn bản 

hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 20/12/2016), Thông tư 06/2019/TT-BXD. 

I. BẦU BAN QUẢN TRỊ: 

1. Số lượng thành viên Ban quản trị: 

1.1. Ban Quản Trị bao gồm (07) bảy thành viên (trong đó 06 thành viên  

được bầu, 01 thành viên do Chủ đầu tư chỉ định) 

1.2. Số lượng ứng cử viên ít nhất là 03 Thành viên, tại thời điểm bầu có 07 

thành viên tham gia ứng cử, được đề cử, bao gồm: (Block B1: 03; Block 

A1: 02; Block A2: 02) 

1.3.  Tổng số thành viên tham gia để bầu 07 thành viên (bầu chọn 06) 

2. Nhiệm kỳ của Ban quản trị: 

Các thành viên Ban quản trị có nhiệm kỳ là (03) năm và có thể được 

bầu lại theo quy định của pháp luật. 

3. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban quản trị: 

3.1. Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật 

Việt Nam; ưu tiên người có năng lực có nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ 

năng phù hợp cần thiết cho việc thực hiện các công việc của Ban Quản 

Trị trong việc quản lý vận hành nhà chung cư; có sức khỏe tốt; có đạo 

đức tốt, có tinh thần xây dựng, tích cực và gương mẫu; vô tư, khách 

quan; không lợi dụng vị trí thành viên Ban Quản Trị để trục lợi cá 

nhân; không có tiền án, tiền sự; 

3.2. Cá nhân và các thành viên trong gia đình mình (gồm vợ, chồng, cha, 

cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột), cùng nhau hay 

riêng rẽ, không phải là (các) chủ sở hữu, cổ đông của (các) công ty cung 

cấp các dịch vụ quản lý liên quan đến tòa nhà chung cư HƯng Ngân 

Garden. 

Nếu cá nhân là đại diện cho Chủ sở hữu căn hộ là một pháp nhân, thì 

 DỰ THẢO 



 
 

2 

 

pháp nhân này, công ty mẹ của pháp nhân này (nếu có), (các) công ty 

mà pháp nhân này không phải là chủ sở hữu, các thành viên, các cổ 

đông của (các) công ty cung cấp các dịch vụ quản lý liên quan đến tòa 

nhà chung cư Hưng Ngân Garden. 

3.3. Có tư cách đạo đức tốt; không tham nhũng, hối lộ, cam kết không xâm 

phạm vào tài sản của các Chủ sở hữu; sẵn sàng bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của cư dân, cầu thị lắng nghe góp ý của cộng đồng cư dân. 

3.4. Có chương trình hành động trước cư dân thông qua đối thoại, chất vấn 

tại Hội nghị. 

4. Điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban quản trị: 

4.1. Cá nhân là một Chủ sở hữu Căn hộ, hoặc là một Chủ sử dụng căn hộ có 

tên trong sổ hộ khẩu của Chủ sở hữu (hoặc nếu Chủ sở hữu căn hộ là 

một pháp nhân thì cá nhân này phải là đại diện theo pháp luật của Chủ 

sở hữu căn hộ) trong tòa nhà chung cư Hưng Ngân Garden. Trường hợp 

người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung 

cư Hưng Ngân Garden không phải là chủ sở hữu, nếu được chủ sở hữu 

ủy quyền thì đủ điều kiện là ứng cử viên tham gia Ban quản trị. 

4.2. Có quỹ thời gian phù hợp để tham gia các cuộc họp hoặc buổi làm việc 

của Ban Quản trị; 

 

II. NGUYÊN TẮC BẦU BAN QUẢN TRỊ: 

1. Ủy quyền và phiếu bầu: 

a) Chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư Hưng 

Ngân Garden có quyền tham gia Hội nghị nhà chung cư Hưng Ngân 

Garden (01 phiếu bầu tương ứng với 01 m2 diện tích sở hữu căn hộ). 

b) Đối tượng được nhận ủy quyền: Mỗi chủ sở hữu căn hộ/người sử dụng 

nhà chung cư/đại diện chủ sở hữu căn hộ thuộc nhà chung cư sẽ được 

nhận một (01) ủy quyền; (tương ứng số phiếu bầu của căn hộ được ủy 

quyền); Người được nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người 

thứ ba. 

c) Đối tượng được ủy quyền: Chủ sở hữu căn hộ, Chủ sở hữu phần diện tích 

khác thuộc nhà chung cư Hưng Ngân Garden được ủy quyền cho một 

người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư 

Hưng Ngân Garden. 

2. Những Chủ sở hữu có diện tích khác trong nhà chung cư Hưng Ngân 

Garden mà không phải là căn hộ thì mỗi (m2 )phần diện tích sàn xây dựng 

tại Nhà chung cư Hưng Ngân Garden có một phiếu biểu quyết.  

3. Hình thức tiến hành bầu cử: 

3.1. Phiếu bầu cử: Theo quy định của thông tư 06/2019/TT-BXD quy định: 

Mỗi m2 diện tích sử dụng trong căn hộ tương đương với 01 phiếu bầu. 

Để đơn giản trong bầu và kiểm phiếu Ban bầu cử thống nhất xin thông 

qua ý kiến cư dân lấy bình quân diện tích cho các loại căn hộ như sau: 
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- Căn hộ loại 03 phòng ngủ: 78m2 (78 phiếu) 

- Căn hộ loại 02 phòng ngủ: 64m2 (64 phiếu) 

- Căn hộ loại 01 phòng ngủ: 49m2 (49 phiếu) 

a. Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu Ban quản trị là phiếu bằng giấy theo 

mẫu có đóng dấu đỏ của Ban quản trị Chung cư gồm: 

- Phiếu màu đỏ đại diện cho loại căn hộ có 03 phòng ngủ 

- Phiếu màu xanh đại diện loại căn hộ có 02 phòng ngủ 

- Phiếu màu vàng đại diện loại căn hộ có 01 phòng ngủ 

b. Nội dung phiếu bầu cử: Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban quản trị 

c. Nhận phiếu bầu và cách ghi phiếu bầu cử: 

+ Nhận phiếu bầu: Khi cư dân đến làm thủ tục tham dự Hội nghị, Cư 

dân đăng ký dự họp với Ban tổ chức để được kiểm tra tư cách tham dự 

và nhận phiếu bầu Ban quản trị ngay tại bàn đăng ký sau khi có thông 

báo của tổ bầu cử. 

+ Cách ghi phiếu bầu: Cư dân bầu cho ứng cử viên nào thì đánh dấu 

“X” vào cột “Đồng ý”, tương tự ứng cử viên không được cư dân bầu thì 

đánh dấu “X” vào cột “Không đồng ý”. 

d. Trong trường hợp viết sai, cư dân không được tẩy xóa mà phải yêu cầu 

Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới 

3.2.  Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ: 

a. Phiếu không theo mẫu quy định không do BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

NHÀ CHUNG CƯ HƯNG NGÂN GARDEN PHÁT HÀNH. 

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh 

sách ứng cử viên đã được Hội nghị thông qua trước khi tiến hành bỏ 

phiếu; 

c. Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu, phiếu sử dụng nhiều 

loại mực màu khác nhau. 

d. Phiếu không còn nguyên vẹn. 

e. Phiếu bầu quá số lượng đã được Hội nghị thông qua.  

4. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

4.1. Ban kiểm phiếu: 

a. Ban kiểm phiếu gồm 10 người (01 trưởng ban, và 09 thành viên) chia 

làm 03 nhóm. Thành viên ban kiểm phiếu không phải là ứng viên Ban 

quản trị. Ban kiểm phiếu được sử dụng một số thành viên trong Ban tổ 

chức để hỗ trợ thực hiện công tác kiểm phiếu. 

b. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: 

 Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu; 

 Kiểm tra niêm phong thùng phiếu; 

 Phát phiếu bầu cho cư dân dự họp; 

 Tiến hành kiểm phiếu; 

 Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử trước Hội nghị 
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4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu: 

a. Hình thức bỏ phiếu: Cư dân chuẩn bị sẵn phiếu bầu và bỏ phiếu bầu vào 

thùng phiếu; 

b. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết 

thúc. 

c. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu bầu 

d. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải 

được ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, công khai chính xác và phải 

chịu trách nhiệm về kết quả đó. 

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban quản trị: 

4.1  Người trứng cử thành viên Ban quản trị được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 

nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định. Chức danh Trưởng và 

Phó ban quản trị sẽ do Ban quản trị trúng cử bầu vào ngay phiên họp lần 

thứ nhất của Ban quản trị.Trường hợp có những ứng cử viên có số phiều 

bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử 

theo quy định thì Hội nghị sẽ tiến hành bầu lại số thành viên có số phiếu 

ngang nhau để chọn thành viên trúng cử.  

4.2  Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn đủ số thành viên Ban quản 

trị theo quy định, Hội nghị sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai đối 

với các ứng viên chưa đạt ở lần thứ nhất. Nếu sau 02 lần bầu cử mà vẫn 

không chọn đủ số thành viên theo yêu cầu thì Hội nghị sẽ quyết định 

phương thức và thời gian bầu bổ sung thành viên Ban quản trị. 

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

6.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội 

dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cư dân tham gia dự họp, 

tổng số cư dân tham gia bỏ phiếu, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không 

hợp lệ. 

6.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu, phiếu bầu và các tài liệu phải được công 

bố trước Hội nghị và được lưu trữ bảo quản theo quy định. 

 

III. HIỆU LỰC THI HÀNH 
Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Hội nghị nhà chung cư Hưng 

Ngân Garden thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban 

quản trị nhà chung cư Hưng Ngân Garden nhiệm kỳ hai (2020-2023). 

 

                                                   BAN BẦU CỬ HỘI NGHỊ  

                                        NHÀ CHUNG CƯ HƯNG NGÂN GARDEN 

                                                               Trưởng Ban 

  

 


