BAN QUẢN TRỊ CC MIPEC 229 TS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 30 /cv
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v đề nghị tổ chức bàn giao hồ sơ CC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016
Kính gửi: Công ty CP Hóa dầu Quân đội – Mipec
Sau khi kiện toàn Ban Quản trị với 7 thành viên, ngày 19/9/2016, Ủy ban
Nhân dân quận Đống Đa đã ra Quyết định số 4323/QĐ-UBND công nhận Ban
Quản trị chung cư Mipec 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở với 7 thành viên do ông
Phạm Thành Long làm Trưởng Ban Quản trị.
Ban Quản trị cũng đã làm thủ tục mở tài khoản tại phòng giao dịch ngân
hàng CP Quân đội tại 71-73 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Để thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của
Ban Quản trị theo quy định của pháp luật, Ban Quản trị chung cư Mipec 229
Tây Sơn trân trọng đề nghị Quý Công ty CP Hóa dầu Quân đội bố trí thời gian
tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ tòa nhà chung cư và bàn giao quỹ bảo trì của
tòa nhà chung cư 229 Tây Sơn cho Ban Quản trị chúng tôi.
Chúng tôi trân trọng đề nghị Quý Công ty sắp xếp thời gian tổ chức Hội
nghị nói trên trong khoảng thời gian từ 15 đến 18/11/2016.
Rất mong Quý Công ty bố trí thời gian tổ chức Hội nghị, tạo điều kiện để
Ban Quản trị hoạt động thuận lợi.
Trân trọng cám ơn!
TM/BAN QUẢN TRỊ
Trưởng ban

PHẠM THÀNH LONG

____________________
Ghi chú: Xin vui lòng hồi âm cho chúng tôi qua số máy: Ông Thành Long: 0984108450 –
email: thành long1949@gmail.com hoặc khoaluonghts@gmail.com

