
       

CÔNG TY CP ĐT & XD QUỐC TẾ VIGEBA 

Số:       /2013/TB-VIGEBA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2013 

THÔNG BÁO 

 

MỜI THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 

CẢNH QUAN 

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ GIAO LƯU 
 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA (Chủ đầu tư Dự án 

Khu đô thị Thành phố Giao lưu) trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân hành nghề tư 

vấn thiết kế tham gia thi tuyển phương án kiến trúc công trình như sau: 

1. Nội dung thi tuyển: Phương án ý tưởng quy hoạch kiến trúc cảnh quan, cây xanh, 

cổng vào và khu trung tâm của dự án Khu đô thị Thành phố Giao lưu.    

2. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi. 

3. Điều kiện dự thi: Các tổ chức, cá nhân có đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế tại Việt 

Nam, có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. 

4. Thời gian đăng ký thi tuyển và phát hành hồ sơ mời thi tuyển:  

Từ 8h30 ngày 24/09/2013 đến 16h30 ngày 26/09/2013 

5. Lệ phí dự thi: Miễn phí. 

6. Thủ tục nhận hồ sơ mời thi tuyển:  

Nếu là tổ chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi thì người đến nhận hồ sơ mời dự thi 

phải có giấy giới thiệu của người đại diện pháp nhân của đơn vị.  

Nếu là cá nhân đến nhận hồ sơ mời dự thi phải kèm theo giấy chứng minh nhân 

dân và chứng chỉ hành nghề phù hợp. 

7. Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Trước 16h30 ngày 26/10/2013. 

8. Cơ cấu Giải thưởng: 

- 01 giải nhất, trị giá : 200 triệu đồng 

- 01 giải nhì, trị giá :    30 triệu đồng 

- 01 giải ba, trị giá :    20 triệu đồng 

- 02 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 10 triệu đồng 

9. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển và nhận hồ sơ dự thi:  

Ban quản lý dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA 

232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. 

Số điện thoại: 04.62651311  Fax: 04.62651310. 

Người liên hệ: Ông Nguyễn Lê Quân, điện  thoại di động: 0904339049. 

Trân trọng kính mời! 

 

 

 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 

XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIGEBA 

 


