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Phần I:  

GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Cơ sở pháp lý của cuộc thi: 

- Căn cứ Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội 

khóa XI, kỳ họp thứ 8 năm 2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội 

khóa XI, kỳ họp thứ 7 năm 2005 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- NghÞ ®Þnh sè 15/2013/N§-CP ngµy 06/02/2013 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý 

chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng 

- NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 12/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý 

dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; 

- NghÞ ®Þnh sè 112/2009/N§-CP ngµy 14/12/2009 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc 

Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; 

- Th«ng t sè 03/2009/TT-BXD ngµy 26/03/2009 cña Bé X©y dùng quy 

®Þnh mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP; 

- Th«ng t sè 04/2010/TT-BXD ngµy 26/05/2010 cña Bé X©y dùng híng 

dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; 

- Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; 

- QuyÕt ®Þnh sè 957/Q§-BXD ngµy 29/09/2009 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc 

c«ng bè §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t vÊn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; 

- Căn cứ Quy chuẩn Xây dựng, các tiêu chuẩn Việt Nam và các văn bản 

quy định hiện hành. 

2. Giới thiệu Công trình: 

Khu đất xây dựng công trình nằm trong khu dân cư An Cư 5, thuộc phường 

Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (có sơ đồ kèm theo). 

Tổng diện tích khu đất:  685 m2. 

3. Chủ đầu tư dự án: UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng. 

4. Mục đích, yêu cầu của việc thi tuyển: 

a) Mục đích: 
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Lựa chọn phương án thiết kế tốt nhất cho Nhà Trưng bày Hoàng Sa; Thông 

qua cuộc thi tìm các ý tưởng đáp ứng được tối đa yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch, 

kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của 

công trình xây dựng, đồng thời giải pháp thiết kế có tính khả thi cao, có thể triển 

khai xây dựng. 

b) Yêu cầu cụ thể về tiêu chí thiết kế nhà trưng bày: 

- Ấn tượng về hình thức kiến trúc, mang ý nghĩa biểu trưng; 

- Tuân thủ cơ bản tiêu chí Kiến trúc xanh do Hội KTS Việt Nam quy định; 

- Tổ chức không gian đảm bảo khả năng khai thác hiệu quả, phục vụ mục 

đích chính trị và góp phần tạo điểm đến thú vị cho mục tiêu phát triển du lịch của 

địa phương; 

- Sân vườn ngoài trời thể hiện được mô hình quần đảo Hoàng Sa của Việt 

Nam; 

- Đảm bảo tính kinh tế trong xây dựng và khai thác; 

- Các phương án mang tính thực tế, đáp ứng cơ bản các yêu cầu và tiêu chí, 

được ban giám khảo đánh giá cao nhất sẽ được chủ đầu tư ưu tiên lựa chọn triển 

khai thi công thực tế; 

- Mật độ xây dựng từ 20 ÷40%; 

- Tầng cao xây dựng từ 2-3 tầng (có thể có tầng hầm hoặc bán hầm). 

5. Đơn vị chủ trì tổ chức cuộc thi: 

Uỷ ban nhân dân huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 132, 

đường Yên Bái, Đà Nẵng; số fax: 0511.3829900, điện thoại: 0511.3829559, 

email: hoangsa.danang.gov.vn. Người liên hệ: Ông Lê Phú Nguyện – Trưởng 

Phòng Công tác thanh niên Sở Nội vụ kiêm Chánh Văn phòng UBND huyện 

Hoàng Sa, số điện thoại 0905323445. 
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Phần II:  

THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Đối tượng dự thi  

1.1 Đối tượng được phép dự thi: 

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hành nghề tư 

vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng đủ những điều kiện sau: 

- Hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch có giấy phép hành nghề được 

công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

- Có tính chuyên nghiệp cao trong thiết kế, có kinh nghiệm thực tiễn đối 

với các thể loại tương tự; 

- Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư có chứng chỉ chủ 

trì thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

1.2  Đối tượng không được phép dự thi: 

- Một cá nhân hay nhóm thiết kế không đủ điều kiện hành nghề theo quy 

định của pháp luật Việt Nam; 

- Thành viên Hội đồng Giám khảo; 

- Thành viên của Ban tổ chức cuộc thi và Tổ giúp việc; 

- Chuyên gia cố vấn của Ban tổ chức cuộc thi; 

- Các cá nhân khá có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức cuộc thi. 

1.3 Quy định về trường hợp liên danh: 

- Các tổ chức, cá nhân dự thi có thể liên danh với tổ chức khác hội đủ điều 

kiện do Ban tổ chức cuộc thi đề ra như trên. Trong trường hợp này cần có một 

đơn vị chịu trách nhiệm chính. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên 

danh, biên bản thoả thuận liên danh được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Mọi vấn 

đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thoả 

thuận, Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm. 

- Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm 

chuyên gia ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả 

công việc. Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thoả thuận 
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cho Ban tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải 

được đơn vị dự thi nêu trong bản danh sách các thành viên dự thi. 

1.4 Số lượng đơn vị được chọn: 

Số lượng đơn vị dự thi không hạn chế.  

2. Thủ tục dự thi và nhận tài liệu: 

2.1 Thời gian dự thi: 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia dự thi nộp sản phẩm dự thi kể 

từ ngày công bố cuộc thi đến 17h30 ngày 25/12/2013 theo địa chỉ tại Khoản 5 

Phần I.  

- Sau 17 giờ 30 ngày 25/12/2013 Ban tổ chức sẽ chốt danh sách các tổ chức, 

cá nhân dự thi; 

- Các tổ chức, cá nhân đã tham gia dự thi khi muốn thay đổi tư cách (thay 

đổi tên, thành lập liên danh mới ...), nội dung (sản phẩm) dự thi phải gửi lại Ban 

tổ chức cuộc thi trước thời hạn cuối cùng nộp bài dự thi. 

2.2 Thông tin đơn vị dự thi: 

- Khi tham gia dự thi, các tổ chức, cá nhân phải nộp cho Ban Tổ chức những 

giấy tờ sau: 

+ Đơn đăng ký dự thi (mẫu đơn kèm theo Quy chế này, Mẫu 5.1 đối với 

tổ chức, cá nhân dự thi độc lập và Mẫu 5.2 đối với tổ chức dự thi liên danh); 

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề và giấy tờ 

chứng minh tư cách pháp nhân của đơn vị; 

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi không phải trả lệ phí khi tham gia 

dự cuộc thi. 

- Ban tổ chức không chi trả bất cứ khoản kinh phí nào cho các đơn vị dự 

thi ngoại trừ kinh phí giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải thưởng của 

cuộc thi (chi tiết xem thêm phần Cơ cấu giải thưởng). 

2.3  Tài liệu cung cấp cho các đơn vị đăng ký dự thi: 

a) Các văn bản:  

- Quy chế thi tuyển; 

- Yêu cầu nhiệm vụ thiết kế; 
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- Các văn bản khác có liên quan. 

b) Bản đồ và hồ sơ:  

- Bản đồ vị trí và hiện trạng khu đất. 

- Một số hình ảnh khu vực . 

- Các thông tin liên quan (nếu có). 

c) Ghi chú: 

- Quy chế thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế, bản đồ hiện trạng khu đất sẽ được 

gửi trước cho các đơn vị tư vấn qua đường email. 

- Tất cả các tài liệu chính thức của cuộc thi sẽ được Ban tổ chức cung cấp 

bản in và file lưu trên đĩa CD ROM tại buổi họp công bố cuộc thi. 

- Đối với các đơn vị ở xa không đến dự buổi họp công bố cuộc thi có thể 

đề nghị Ban tổ chức gửi tài liệu bằng đường bưu điện (không khuyến khích). 

3. Yêu cầu về sản phẩm dự thi: 

3.1 Nguyên tắc chung: 

- Không giới hạn các nội dung minh hoạ cho phương án dự thi; 

- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ sản phẩm dự thi và các bảnthuyết minh 

là Tiếng Việt, các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất 

kỳ bản vẽ và thuyết minh nào; 

- Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi bắt buộc phải theo hệ 

thống mét (meter); 

- Bản vẽ thể hiện tỷ lệ thu nhỏ trên khổ giấy A3 đóng cuốn và đúng tỷ lệ 

trên khổ giấy A1 bồi trên tấm cứng với số lượng không hạn chế; 

- Hình thức thể hiện: Các ký hiệu màu sắc theo quy ước của bản vẽ thiết kế 

kiến trúc; 

- Mỗi đơn vị tham gia dự thi được thể hiện ít nhất 01 phương án. 

3.2 Yêu cầu về khối lượng và chất lượng sản phẩm: 

Sản phẩm nộp đảm bảo nguyên tắc ẩn danh, gồm: 

a) Bản vẽ: 
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Bản vẽ phương án được thể hiện trên khổ giấy A1 và in thành 01 bộ nộp 

cho BTC thể hiện được các nội dung sau: 

- Tỷ lệ 1/100-1/200 (tùy theo thành phần và bố cục bản vẽ, nhưng phải đảm 

bảo nhìn rõ, thể hiện đầy đủ ý tưởng kiến trúc và yêu cầu kỹ thuật) kèm theo một 

số chi tiết có tỷ lệ lớn hơn;  

- Các bản vẽ phải thể hiện được những nội dung tối thiểu sau: Đề xuất ý 

tưởng kiến trúc, thể hiện được các mặt bằng,mặt đứng, mặt cắt và các góc phối 

cảnh của công trình; 

- Bản vẽ phải được đánh số thứ tự trên khung tên của mỗi bản vẽ. Đơn vị 

dự thi cần ghi mã dự thi của mình trên khung tên của mỗi bản vẽ, cao 2cm, trên 

phía góc trái của panô. Đơn vị dự thi nào ghi tên công ty hoặc nhóm nghiên cứu 

của mình trên khung tên của bất kỳ bản vẽ nào trong số các bản vẽ sẽ bị loại. 

- Khuyến khích mô hình hay trình chiếu bằng video clip giới thiệu giải pháp 

thiết kế kiến trúc và tổ chức không gian cảnh quan. 

b) Thuyết minh: 

Các đơn vị dự thi phải nộp bản mô tả đề xuất thiết kế của mình, báo cáo 

thuyết minh phải có mã đăng ký dự thi in đậm ở góc trên cùng bên phải của tài 

liệu và bỏ vào phong bì có độ dài vừa đủ và phải mô tả rõ ràng về định hướng 

thiết kế tổng quan, chi tiết các thành phần và ý nghĩa của thiết kế, những đóng góp 

cho hệ thống không gian chung của khu vực đảm bảo các yếu tố hài hoà, thân 

thiện với môi trường và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cần thiết. 

c) Mô hình và phim minh hoạ: 

- Khuyến khích các đơn vị thực hiện mô hình và phim minh hoạ; 

3.3 Trường hợp loại trừ: 

Ban Tổ chức loại bỏ và không đưa ra Hội đồng giám khảo xem xét những 

sản phẩm dự thi không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Quy chế thi tuyển, bao 

gồm các trường hợp sau: 

- Của các đối tượng không được phép dự thi và không đảm bảo yêu cầu 

Quy chế theo quy định điểm 1.2 Mục 1 và Khoản 3.2 Mục 3 Phần II Quy chế này; 

- Của các tổ chức, cá nhân không thuộc danh sách dự thi đã đăng ký hợp lệ 

theo qui định tại Mục 2.1 Phần II Quy chế này; 
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- Vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định tại Mục 4 Phần II Quy chế này 

khiến cho Hội đồng giám khảo có thể nhận biết được đơn vị dự thi trong quá trình 

đánh giá các phương án; 

- Nộp thiếu số lượng và nội dung hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa 

điểm theo quy định tại Mục 5 và 6 Phần II Quy chế này. 

4. Nguyên tắc ẩn danh: 

a) Đối với tổ chức, cá nhân dự thi:  

Hồ sơ dự thi hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các thành phần được ghi ở 

Mục 3 Phần II và làm đúng theo các quy định như sau: 

- Toàn bộ sản phẩm dự thi bao gồm: Các bản vẽ A1, các bản vẽ A3 và 

thuyết minh A4, Mô hình (nếu có) đều phải được đánh mã số do đơn vị tự chọn 

(không được ghi tên hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào ngoại trừ mã số do 

đơn vị tự chọn); 

- Mã số gồm 2 chữ cái và 4 chữ số (ví dụ: AB1234), được ghi trong khung 

chữ nhật kích thước ngang 6 cm, đứng 2 cm ở góc trên bên phải của các bản vẽ. 

Mã số này cũng được ghi trên tờ bìa của thuyết minh và trên một góc của mô hình; 

- Kèm theo mỗi bộ sản phẩm dự thi nói trên, các đơn vị dự thi nộp thêm 2 

phong bì màu trắng: 01 phong bì ghi chữ “Thông tin đơn vị dự thi” đều phải được 

niêm phong kín và Mã số tự chọn của đơn vị được ghi ở 1 góc trên phong bì; 

- Nội dung của phong bì “Thông tin đơn vị dự thi” bao gồm: 

+ Tên đơn vị dự thi, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax, địa chỉ email; 

+ Tên và lý lịch chuyên môn của Chủ nhiệm đồ án (phải là kiến trúc sư); 

+ Tên, nhiệm vụ trong đồ án và lý lịch chuyên môn của các thành viên tham 

gia nhóm nghiên cứu; 

+ Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của 

đơn vị (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được nếu có); 

+ Văn bản hợp tác liên danh (nếu có); 

+ Mã số tự chọn của đồ án do đơn vị thực hiện. 

b) Đối với Ban tổ chức: 
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Phong bì “Thông tin đơn vị dự thi” sẽ do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trực 

tiếp bảo quản và chỉ công bố khi Hội đồng tuyển chọn hoàn tất việc nhận xét, đánh 

giá. 

c) Quy định đối với cố vấn chuyên môn và tổ kỹ thuật: 

- Khi đơn vị dự thi nộp hồ sơ, tổ kỹ thuật sẽ mở lớp bao bì ngoài cùng để 

kiểm tra số lượng bản vẽ và các tài liệu khác. Biên bản nhận sản phẩm dự thi sẽ 

được ký giữa tổ kỹ thuật và đơn vị dự thi; 

- Trước khi sản phẩm trình hội đồng giám khảo, cố vấn chuyên môn sẽ mở 

lớp bao bì bọc từng sản phẩm và che kín mã số của đơn vị đo bằng số thứ tự riêng. 

5. Phương thức trình nộp sản phẩm: 

- Các hồ sơ được gửi đến Ban tổ chức bằng hình thức nộp trực tiếp. Hồ sơ 

dự thi nộp chậm nhất là 17h30 ngày 25/12/2013 tại Văn phòng Ban tổ chức theo 

địa chỉ quy định tại Mục 5 Phần I Quy chế này. 

- Số lượng và nội dung hồ sơ gồm có: 

+ 01 bộ bản vẽ khổ A1; 

+ 03 bộ bản vẽ khổ A3; 

+ 03 bộ thuyết minh phương án A4; 

+ 01 đĩa CD-Rom (lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ); 

+ 01 phong bì thông tin đơn vị dự thi ( theo quy định cụ thể về nguyên tắc 

ẩn danh ở Mục 4 Phần II Quy chế này); 

- Ban tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc lập biên bản bàn giao sản phẩm nêu 

rõ: Thời gian nộp sản phẩm, số lượng, thành phần sản phẩm, tính ẩn danh, tình 

trạng sản phẩm. Đại diện Tổ thư ký và người đại diện nộp sản phẩm cùng ký vào 

biên bản. Biên lai nộp sản phẩm được giao cho nhân viên tiếp nhận; 

- Biên bản bàn giao sản phẩm dự thi được sao thành 03 bản: 01 bản gửi cho 

người đại diện nộp sản phẩm, 01 bản gửi cho Tổ kỹ thuật và 01 bản Ban tổ chức 

lưu; 

- Các đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm và 

tôn trọng nguyên tắc ẩn danh khi chuyển sản phẩm đến cho Ban tổ chức cuộc thi. 

6. Lịch trình dự kiến cuộc thi: 
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TT Nội dung Thời gian Địa điểm 

1 Thông báo đăng ký dự thi 

Và gửi giấy mời và tài 

liệu liên quan đến cuộc thi 

18/11/2013 

đến ngày 

22/11/2013 

Đăng tin công bố về cuộc thi:  

Website UBND huyện Hoàng 

Sa, Cổng thông tin TP Đà Nẵng   

Báo Đà Nẵng, Báo Công an 

ĐN, Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh 

niên 

4 Thời hạn nhận sản phẩm 

dự thi 

Trước 17h30 

ngày 

25/12/2013 

Tại Văn phòng Ban tổ chức 

5 Tổ thư ký tổng hợp 25/12/2013 

đến 

26/12/2013 

Tại địa điểm do Ban tổ chức 

sắp xếp 

6 Trưng bày triển lãm đồ án 26/12/2013 

đến 

26/01/2014 

Tại địa điểm do Ban tổ chức 

sắp xếp 

7 Hội đồng giám khảo làm 

việc 

Từ 

27/12/2013 

đến 

15/01/2014 

Tại địa điểm do Ban tổ chức 

sắp xếp 

8 Công bố giải thưởng Dự kiến 

tháng 

01/2014 

Trên các phương tiện TTĐC và 

thông báo trực tiếp tới các đơn 

vị đạt giải 

 

Phần III:  

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Cơ cấu giải thưởng: 

a) Giải thưởng được trao cho các tổ chức, cá nhân có phương án tổng thể 

tốt nhất, hài hòa và phù hợp với mục đích, yêu cầu của chủ đầu tư.  

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: 
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- 01 Giải Nhất: được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, 

01 Cup chủ quyền biển đảo của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 20 triệu 

đồng; 

- 02 Giải Nhì: được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, 

01 Cup chủ quyền biển đảo của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 10 triệu 

đồng; 

- 03 Giải Ba: được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, 

01 Cup chủ quyền biển đảo của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 07 triệu 

đồng; 

- 04 Giải khuyến khích: được trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện 

Hoàng Sa, 01 Cup chủ quyền biển đảo của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng 

05 triệu đồng; 

b) Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam. 

Phần IV: 

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÀI SẢN,  

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ THI 

1. Quyền công bố và quyền tài sản của các phương án kiến trúc: 

- Quyền tài sản của các phương án kiến trúc đạt giải thuộc về chủ đầu tư 

không phụ thuộc vào việc đơn vị dự thi có hay không nhận kinh phí giải thưởng. 

- Chủ đầu tư được quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tất cả 

các phương án dự thi trong một cuộc triển lãm nhằm mục đích thăm dò ý kiến 

công chúng (nếu cần thiết). 

2. Quyền lợi đối với các đơn vị dự thi: 

- Các đơn vị dự thi đạt giải sẽ được nhận giải thưởng trong thời hạn tối đa 

2 tháng kể từ ngày Ban Tổ chức công bố giải thưởng; 

- Phương án kiến trúc được phê duyệt lựa chọn thực hiện các bước tiếp theo 

là phương án đạt giải chính theo thứ tự ưu tiên (nhất, nhì, ba) kết hợp các yếu tố 

đơn vị dự thi có có đủ điều kiện năng lực thực hiện (kể cả liên danh). Chủ đầu tư 

phê duyệt phương án kiến trúc được lựa chọn để làm tư vấn chính; 
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- Đơn vị có phương án ý tưởng kiến trúc được phê duyệt sẽ được Chủ đầu 

tư ưu tiên mời thương thảo hợp đồng để thiết kế theo trên cơ sở đề xuất tài chính 

hợp lý, đề xuất nhân sự thực hiện khả thi; 

- Trường hợp thương thảo hợp đồng không thành công hoặc đơn vị từ chối 

không tham dự thương thảo, Chủ đầu tư sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị khác đến 

thương thảo hợp đồng để thực hiện phương án được chủ đầu tư phê duyệt. 

3. Trách nhiệm đối với các đơn vị dự thi: 

- Tuân thủ các qui định tại qui chế này; 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền và quyền tác giả của những 

tác phẩm dự thi; 

- Hoàn thiện phương án trên cơ sở góp ý của chủ đầu tư trong trường hợp 

được lựa chọn là đơn vị lập dự án; 

- Các đơn vị dự thi có thể phải trình bày ý tưởng thiết kế của mình ở dạng 

bảo vệ đồ án theo lịch trình được Ban Tổ chức ấn định và thông báo trước ngày 

bảo vệ ít nhất là 05 ngày; 

- Chịu toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động dự thi của mình. 

Tất cả các sản phẩm của đồ án đoạt giải và các đồ án không được giải theo 

danh sách đơn vị dự thi sẽ trở thành tài sản của UBND huyện Hoàng Sa, thành 

phố Đà Nẵng. 

PhầnV: 

PHỤ LỤC BIỂU MẪU KÈM THEO: 

1. Mẫu đơn đăng ký của tổ chức, cá nhân không là liên danh: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC  

NHÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU LỊCH SỬ HOÀNG SA 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi phương án kiến trúc  

Nhà trưng bày tư liệu lịch sử Hoàng Sa 
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Tên tổ chức/cá nhân:…………..……………………….……...................... 

Địa chỉ:………………………………………………………………….… 

Điện thoại:……………………………… Fax:…………………………… 

E-mail:........................................................................................................... 

Người đại diện (đối với tổ chức):........................Chức vụ:........................... 

Căn cứ Thông báo thi tuyển thiết kế “Phương án kiến trúc Nhà trưng bày 

tư liệu lịch sử Hoàng Sa”, sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ quy chế thi tuyển, 

chúng tôi xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng được các điều kiện tham gia cuộc 

thi. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đăng ký tham dự cuộc thi tuyển phương án 

kiến trúc của dự án nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo các quy định trong Quy chế thi tuyển. 

Tài liệu kèm theo đơn: Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ 

chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức/cá nhân dự thi. 

…, ngày …tháng… năm 2013 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

(Ký tên, đóng dấu) 

2. Mẫu đơn đăng ký của tổ chức, cá nhân có là liên danh: 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC  

NHÀ TRƯNG BÀY TƯ LIỆU LỊCH SỬ HOÀNG SA 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi phương án kiến trúc  

Nhà trưng bày tư liệu lịch sử Hoàng Sa 

Chúng tôi là liên danh giữa: 
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Tên tổ chức/cá nhân:..........……………………..……………………….… 

Người đại diện (đối với tổ chức):........................Chức vụ:........................... 

Địa chỉ:………………………………………………………………….… 

Điện thoại:………………………Fax: ……………………………............ 

E-mail:.......................................................................................................... 

Và: 

Tên tổ chức/cá nhân:..........……………………..……………………….… 

Người đại diện (đối với tổ chức):........................Chức vụ:........................... 

Địa chỉ:………………………………………………………………….… 

Điện thoại:………………………Fax: ……………………………............ 

E-mail:.......................................................................................................... 

Căn cứ Thông báo thi tuyển thiết kế “Phương án kiến trúc Nhà trưng bày 

tư liệu lịch sử Hoàng Sa”, sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ quy chế thi tuyển, 

chúng tôi xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng được các điều kiện tham gia cuộc 

thi. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đăng ký tham dự cuộc thi tuyển phương án 

kiến trúc của dự án nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo các quy định trong Quy chế thi tuyển. 

 Tài liệu kèm theo đơn gồm: 

1. Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ chứng minh tư cách 

pháp nhân của các Tổ chức/cá nhân trong liên danh dự thi; 

2. Biên bản liên danh ghi rõ đại diện liên danh. 

…, ngày …tháng… năm 2013 

ĐẠI DIỆN LIÊN DANH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


