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ĐẠI HỌC QUỐC GIATP.HCM 
BAN QLDA ĐTXD KHU NHÀ Ở 

CB, GV ĐHQG-HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

       Số: 65/TB-BQLDA 245 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO  

Kính gửi: Quý Thầy, Cô và Người góp vốn 

 

Căn cứ Thông báo số 64/TB-BQLDA 245 ngày 04/9/2019 của Ban QLDA 245 về việc 

xin Thủ tướng cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng 5,5ha đất (Dự án thành phần 5,5ha 

xây dựng Chung cư CC3, CC4 và CC5) thành thương mại. 

Một số Thầy, Cô và Người góp vốn (NGV) đã gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu 

điện bằng thư có dán sẵn tem của Ban QLDA 245, nhưng đến nay Ban QLDA 245 vẫn 

chưa nhận được (Ban QLDA 245 chỉ nhận được những thư bảo đảm chuyển phát nhanh). 

Qua làm việc với bưu điện, Ban QLDA 245 nhận thấy việc gửi thư thường bằng tem không 

đảm bảo được tính nhanh chóng và an toàn, dễ thất lạc và bưu điện không chịu trách nhiệm 

về việc này. Vì vậy gây ảnh hưởng đến việc nhận lại Phiếu lấy ý kiến của quý Thầy, Cô và 

Người góp vốn. 

Để thực hiện việc lấy ý kiến được nhanh chóng và thuận lợi, Văn phòng Ban QLDA 

245 kính thông báo đến quý Thầy, Cô và Người góp vốn thông cảm, vui lòng Download 

Phiếu lấy ý kiến đính kèm để thực hiện và gửi về Ban QLDA 245 bằng các cách như sau: 

Cách 1: Gửi thư chuyển phát nhanh có bảo đảm (EMS) đến:  

 Ban Quản lý Dự án 245. 

 Địa chỉ: Phòng 206A, Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM, KP6, Phường 

Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM 

Cách 2: Gửi theo đường Email, Zalo, Viber. Các bước thực hiện như sau: 

1. Điền đầy đủ nội dung Phiếu lấy ý kiến và ký, ghi rõ họ tên. 

2. Chuyển sang ảnh số bằng cách chụp hình, Scan... Phiếu lấy ý kiến đã thực hiện. 

3. Gửi về cho Ban QLDA 245 qua các kênh sau: 

 Qua Email: bda245.dhqg.tphcm@gmail.com 

 Qua Zalo hoặc Viber: Ông Nguyễn Công Dũng: 0919.840.109; Ông Nguyễn Trần 

Tường Duy: 0933.880.662; Ông Lê Văn Nam: 0903.933.517 

Hạn cuối gửi Phiếu lấy ý kiến về  Ban QLDA 245 trước ngày 26/9/2019. 
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Vì tính chất quan trọng của ý kiến Thầy, Cô và Người góp vốn đối với việc xin thương 

mại 5,5ha đất Chung cư để bổ sung nguồn vốn, thúc đẩy việc triển khai hoàn thành Dự án, 

rất mong nhận được sự hợp tác của quý Thầy, Cô và Người góp vốn. 

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ: Ông Nguyễn Công Dũng, Điện thoại: 0919.840.109 - 

028. 3724.4414 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban GS, Ban Đại diện NGV; 
- Website Dự án, Website CĐ;  
- Lưu: VT. 

 

  

 

 

 

         


