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Lý lịch trích ngang
Họ và Tên: Nguyễn Đức Nghĩa
DOB: 1979
Trình độ: Kỹ sư
Đơn vị công tác:
Kinh nghiệm chuyên môn: kỹ sư
vật lý kỹ thuật, cử nhân quản trị
kinh doanh
Cam kết:
• Hoàn thành nhiệm vụ
được giao
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THÔNG TIN ỨNG VIÊN TRƯỞNG BAN
Kế hoạch hành động
Mục tiêu: “Rừng Cọ trở thành nơi đáng
sống nhất Ecopark” – Là khu dân cư sống
thanh bình, đoàn kết, hỗ trợ, tương thân
tương ái và hài hoà lợi ích giữa cư dân và
Chủ đầu tư.
Kế hoạch hành động:
- Kiện toàn hệ thống quản lý Ban Quản Trị Xây dựng hệ thống quản lý chặt chẽ, minh
bạch và bài bản. Nhằm đảm bảo các hoạt
động được vận hành trơn tru, tuân thủ
pháp luật và phù hợp lợi ích các bên.
- Giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho
từng thành viên với cơ chế giám sát chéo.
- Rà soát lại những công việc còn tồn đọng,
chưa rõ ràng của Ban Quản Trị cũ. Lên kế
hoạch làm rõ, chỉnh sửa và xin ý kiến cư dân
cho những chủ đề quan tâm. Xác định trách
nhiệm (nếu có) cho những thành viên liên
quan.
- Lập kế hoạch hoàn thiện các hạng mục
đang triển khai, ưu tiên hoàn thiện hạng
mục bảo trì, bảo dưỡng thang máy, lựa
chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp.
- Định kỳ cập nhật tình trạng và các hoạt
động của Ban Quản Trị tới toàn thể cư dân.
Hoạt động cập nhật có thể được cập nhật
qua email, qua các nền tảng kết nối.
- Tăng cường sử dụng nhà sinh hoạt cộng
đồng cho các hoạt động của cư dân.

Họ và Tên: Nguyễn Văn Nhị
DOB: 1979
Trình độ: Cử nhân
Đơn vị công tác: Công ty TNHH
đầu tư Green Farm
Kinh nghiệm chuyên môn: Kỹ sư
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nông nghiệp; Quản lý doanh
nghiệp
Công việc được giao trong BQT:
Phụ trách phát triển cộng đồng;
Phó BQT Toà A
Đánh giá của BQT: Hoàn thành
tốt công việc được giao; ….

Không kèm kế hoạch hành động
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TÒA

B1

THÔNG TIN ỨNG VIÊN PHÓ BAN QUẢN TRỊ
Họ và Tên: Phạm Thị Tuệ Anh
DOB: 1982
Trình độ: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư vấn – IMS Quốc tế ; Chức vụ: Tổng giám
đốc
Kinh nghiệm chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Cam kết:
• Đóng góp các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và
quản trị hoạt động cho Ban quản trị

Họ và Tên: Hoàng Thị Thu
DOB: 1971
Trình độ: Cử nhân
Đơn vị công tác: Hoạt động kinh doanh lao động tự do
Kinh nghiệm chuyên môn: Quản trị kinh doanh; Ngoại ngữ tiếng Nga
Công việc được giao trong BQT: Phụ trách Giám sát dịch vụ
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Họ và Tên: Lê Thị Thu Hà
DOB: 1960
Trình độ: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Công nghệ Nam Anh
Kinh nghiệm chuyên môn: Quản lý dự án, Quản lý nguồn nhân lực ; Quản
lý toà nhà
Công việc được giao trong BQT: Thành viên Tiểu Ban Tài chính BQT
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Họ và Tên: Trần Quang Huy
DOB: 1980
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Đơn vị công tác: Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng
Kinh nghiệm chuyên môn: Xây dựng
Cam kết:
• Đảm bảo đủ sức khỏe ,tinh thần, thời gian và kinh nghiệm để
hoàn thành nhiệm vụ
• Không có tiền án, tiền sự trước nhiệm kỳ
• Làm tốt trách nhiệm là thành viên BQT theo luật định đề ra
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Họ và Tên: Vũ Thanh Sơn
DOB: 1975
Trình độ: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Bộ TT-TT
Kinh nghiệm chuyên môn: Công nghệ thông tin; Quản lý văn phòng
Cam kết:
• Đóng góp các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và
quản trị hoạt động cho Ban quản trị
• Gắn bó lâu dài với Rừng Cọ
• Không vụ lợi
• Minh bạch tài chính
• Hiệu quả
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Họ và Tên: Hồ Hữu Ân
DOB: 1981
Trình độ: Cử nhân
Đơn vị công tác:
Kinh nghiệm chuyên môn: Quản trị kinh doanh; Các vấn đề môi trường và
khoa học trái đất
Cam kết:
• Đảm bảo chăm sóc và giải quyết các vấn đề phát sinh của cư dân
trong quá trình sống, sinh hoạt tại cụm chung cư.
• Đại diện để bảo vệ lợi ích của cư dân. Đặt lợi ích của cư dân lên
hàng đầu
• Tham gia giám sát công tác quản lý chung cư để đảm bảo mọi
dịch vụ hoạt động hợp lý
• Lựa chọn và giám sát các dịch vụ bảo trì những hệ thống kỹ
thuật , đảm bảo mọi hệ thống được bảo trì đầy đủ, đúng hạn
• Hỗ trợ và duy trì hệ thống an ninh, bảo vệ. Đào tạo và luyện tập
(cho cả bảo vệ và cư dân) phản ứng tốt trong các tình huống khẩn
cấp
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Họ và Tên: Nguyễn Đức Nghĩa
DOB: 1979
Trình độ: Kỹ sư
Đơn vị công tác:
Kinh nghiệm chuyên môn: kỹ sư vật lý kỹ thuật, cử nhân quản trị kinh
doanh
Cam kết:
• Hoàn thành nhiệm vụ được giao

Họ và Tên: Phạm Trung Kiên
DOB: 1979
Trình độ: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Học viện Kỹ thuật Quân sự
Kinh nghiệm chuyên môn: Cơ khí động lực
Cam kết:
• Đóng góp các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và
quản trị hoạt động cho Ban quản trị

Họ và Tên: Vũ Mạnh Tuấn
DOB: 1983
Trình độ: Thạc sỹ
Đơn vị công tác: Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Kinh nghiệm chuyên môn: Quản lý doanh nghiệp
Công việc được giao trong BQT: Thành viên Tiểu Ban Kỹ thuật – Bảo trì
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Click và link dưới đây, nhập số ĐT=> Ấn Tìm kiếm => Ấn Đăng ký và chờ phê duyệt để đăng ký
và cài đặt POMA
http://poma.pomahub.com/poma/Reg?regcode=524785

