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Phụ lục II 
MẪU BIỂN CÔNG TRÌNH ĐẠT GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA  

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD  

ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:  
 
1. Kích thước 800mm x 600mm x 40mm. 
2. Vật liệu đá granite màu vàng nhạt. 
3. Chữ tiêu đề khắc chìm màu nhũ đỏ tươi cao 80mm, chữ thông tin công trình 
khắc chìm màu nhũ xanh lam cao 40mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TRÌNH  
ĐẠT GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG  

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂM ……. 
 

o Tªn c«ng tr×nh: …………………………………………………………………………………..…..  

o Chñ ®Çu t−: …………………………………………………………………………………………….. 

o §¬n vÞ thiÕt kÕ: ……………………………………………………………………………………….. 

o §¬n vÞ thi c«ng: ………………………………………………………………………………..…….. 

o §¬n vÞ gi¸m s¸t: ………………………………………………………………………………..…….. 

o Thêi gian thi c«ng: ………………………………………………………………………………….. 
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Phụ lục III 
MẪU CÚP GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA  

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD  

ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
 

Hình dạng và kích thước 
Cúp Giải thưởng Quốc gia 

về chất lượng công trình xây dựng 
 

 
 

Hình 1: Hình dạng Cúp Giải thưởng Quốc gia 
về chất lượng công trình xây dựng 



 22

 
 
 
 

Hình 2: Kích thước mặt trước của Cúp Giải thưởng Quốc gia 
về chất lượng công trình xây dựng 
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Phụ lục IV 
 MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD 

ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 

  
  

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
GIẢI THƯỞNG QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

NĂM 20...... 
 
1. Thông tin công trình xây dựng: ……………..……………………………….. 
- Tên công trình: ………………………………………………………….……………. 
- Quy mô, cấp công trình: ………………………………………………………..…….  
- Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………….….. 
- Ngày khởi công xây dựng: ……………………………………………………….….. 
- Ngày hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng:………………………………….…. 
- Giá trị dự toán xây lắp: ………………………………………………………….….. 
 
2. Chủ đầu tư (hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư, Ban QLDA): …….. 
…………………………………………………………………………………… 
 
3. Các nhà thầu chính tham gia xây dựng công trình: 
- Thiết kế xây dựng: ………………………………………………….…………….….. 
- Thi công xây dựng: ……………………………………………………………….….. 
- Giám sát thi công xây dựng: ………………………………………………………… 
- Tư vấn quản lý dự án: ……………………………………………………….…….…. 
 
4. Đơn vị đăng ký: ………………………………………………………………. 
- Tên người đại diện liên lạc: ………………………………………………………… 
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 
- Điện thoại:……………………………..… Fax: …………..…………………………  
 
 
 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA  ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

(ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục V 
 MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD 

ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 
  

  
BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

GIẢI THƯỞNG CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 
NĂM 20...... 

 
1. Thông tin công trình xây dựng: ……………..……………………………….. 
- Tên công trình: ………………………………………………………….……………. 
- Quy mô, cấp công trình: ………………………………………………………..…….  
- Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………….….. 
- Ngày khởi công xây dựng: ……………………………………………………….….. 
- Ngày hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng:………………………………….…. 
- Giá trị dự toán xây lắp: ………………………………………………………….….. 
 
2. Chủ đầu tư (hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư, Ban QLDA): …….. 
…………………………………………………………………………………… 
 
3. Các nhà thầu chính tham gia xây dựng công trình: 
- Thiết kế xây dựng: ………………………………………………….…………….….. 
- Thi công xây dựng: ……………………………………………………………….….. 
- Giám sát thi công xây dựng: ………………………………………………………… 
- Tư vấn quản lý dự án: ……………………………………………………….…….…. 
 
4. Đơn vị đăng ký: ………………………………………………………………. 
- Tên người đại diện liên lạc: ………………………………………………………… 
- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… 
- Điện thoại:……………………………..… Fax: …………..…………………………  
 
 
 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN  
CỦA  ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ 

(ký tên, đóng dấu) 
 


