
QUAN KHU 4 CONG HOA xA 1101 CHIJ NGHIA V1T NAM 
TONGCONGTYHQPTACKLNHTE Dc  1p - Tir do - Hanh phñc 

S: 376!TB-TCT NghçAn, ngày 26 tháng 4 nám 2022 

THÔNG BAO 
MM thi tuyn phtro'ng an kin trüc 

Diy an: Tru s& Tong cong ty Hçrp tác kinh tê/Quân khu 4 

Kinh giri: Các dan vj tir vAn thit k. 

Tng cong ty Hçip tác kinh t thông báo mi thi tuyn phucmg an kin tthc 
dr an "Trii sâ Tong cong ty Hçip tác kinh têlQuan khu 4" vâi các ni dung sau: 

1. Ten di an: Trit s& TMg cong ty Hcip tác kinh t/Quân khu 4. 

2. Dja dim xây di'ng: S 187 dithng Lê Duãn, phLthng Trung Do, thành 
phô Vinh, tinh Ngh An. 

3. Ni dung và quy mô: Xây drng tôa nba Trii si TMg cOng ty Hçrp tác 
kinh têlQuan khu 4 có tang cao 15 tang nôi, 01 tang ham, tong din tIch San 
khoâng 15.800m2. 

4. Chü du ttr: Tng cong ty Hçip tác kinh t. 

5. Ten cuc thi: Thi tuyn phuong an kiên trñc Dir an Trit sO Tng cong 
ty Hçip tác kinh telQuân khu 4. 

6. Do'n vj t chfrc thi tuyn: Tng cOng ty Hçip tác kinh t. 

7. Mtic dich thi tuyn: Nhm ch9n dtrçic phucmg an kiên trüc t& nhAt, 
dáp img tôi da các yêu câu thâm m5, cánh quan, cong nàng si:r diing, tInh chat 
cña cong trmnh và có tInh khã thi cao. Kêt qua ci:ia cuc thi là cci sâ dê triên khai 

..các buc tiêp theo cüa dir an. 

8. HInh thfrc thi tuyn: Thi tuyn rng rãi. Thông báo rng rãi d các 
dan vj tix van thiêt kê trong nuóc (g9i tat là Dan vj hr van) có kinh nghim và dü 
nàng hrc chuyên mon phü hcip vâi quy mô dir an theo quy djnh trong Quy chê 
thi tuyên duçrc däng kr  tham gia cuc thi. Dông thii chü dâu tix trçrc tiêp mi 
mOt so don vj hr van thiêt kê trong nuâc có di:i. näng lirc, kinh nghim a uy tin 
tham gia cuc thi. 

9. Thôi gian và k hoich thi tuyn 

- Thai gian phát hành h so môi thi tuyn và np h so däng kfr dçr thi: Tr 
ngày 29/4/2022. 

- Thai gian np h so dr thi: Tnrac llh ngày 30/5/2022. 
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- Thai gian t chirc hçp Hi dng thi tuyn, dánh giá, 1p báo cáo d xut 
1ira ch9n phuong an kin trüc, cong b kêt qua thi tuyên: Tr 3 1/5/2022 - 
17/6/2022. 

10. HInh thu'c lang k và phát hành ho so' môi thi tuyên: H so, tài 

lieu lien quan den cong tác thi tuyên (Kê hoach thi tuyên, Nhim vi1 thiêt kê, 
Quy chê thi tuyên, Mâu ho so dàng k dir thi, Quy hoach mt bang,...) duçic 
cung cap mien phi cho các don v tu van quan tam dàng k dir thi. Ho so dàng 
k dir thi gCri den Don vj to chüc thi tuyn den dja chi sau: 

- Tong cong ty Hccp tác kinh t. 

- Dja dirn: S 187, dung Lê Dun, phumg Trung Do, thành ph Vinh, 
tinh Ngh An. 

- Ngui lien lac:  Luong Xuân Tn - Trçi 1 Phông K hoach - Thj tri.thng. 

- Din thoai: 0975870366. 

- Email: Tutedco4gmail.com. 

11. Co câu và giá trj giãi thtthng 

- 01 giãi nht: 30.000.000VND (Ba muoi triu dng); 

- 01 giái nhI: 20.000.000 VND (Hai muoi triu dng); 

- 01 giái ba: 15.000.000 VND (Mui lam triu dng). 

- H trç them 02 don vj tu vn tharn gia dir thi không dat  giãi, mi don v 
tu van: 10.000.000 VND (Mixi triu dong). 

Tng cOng ty Hccp tác kinh th kInh rni các don vj tu vn quan tam, dàng 
k tham du cuôc thi./. 

Trung tá Vö Van Hip 

No'i ,ihân: 
- Nhu trên; 
- HDTV (dê báo cáo); 
- PhOng DT!CHC; 
- Tp chI kiên trüc; 
- Trang T[DT So XD Ngh An; 
- Liiu: VT, BDA. T08. 



BQ QUOC PHONG CQNGHOAXAHQICHUNGHiAVITNAM 
Dc 1p - Tir do - HnIi phüc 

So: 4] ' Y /QD-BQP Ha N2i,  ngày L6 thang/ nám 2022 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt I( hoch to chfrc và Hi dông thi tuyên phrrng an 

kiên trüc di an Trii s& Tong cong ty Hçrp tác kinh tê/QK4 

BO TRUNG BQ QUOC PHONG 

Can cz' Lu4t Xáy dyng ngày 18 tháng 6 nám 2014; Luçt tha ddi, bá sung 
mQt so diêu cza LutXáy dyng ngày 17 tháng 6 nám 2020; Lugt Kiên trzc ngày 13 
tháng 6 nám 2019; 

Can ct' các Ngh djnh cza ChInh phz: S 85/2020/ND-CF ngày 17/7/2020 
Quy dinh chi tiêt m5t sO diêu cz,'ia Lut Kiên tric; sO 15/2021/ND-CF ngày 
03/3/2021 ye quy dfnh chi tiêt m5t sO nç31 dung ye quán lj dy' an dâu tu xay dung, 
sO 10/2021/ND-CF ngày 09/02/2021 ye quán lj chi phi dáu tu'xáy dy'ng, 

Theo dé ngh cia Tw lçnh Quán khu 4 tgi TO' trInh sO' 713/TTr-QK ngày 
28/3/2 022 và Cyc trzthng Cyc Doanh trgi/TC'HC tgi Báo cáo thám dinh s 

LC /BC-DTngày//74/2022. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt K hoch t chirc thi tuyn phucmg an kiên trüc dr an 
Trii s Tong cong ty Hqp tác kinh tê/QK4, vói nhüTlg nti dung chInh nhu sau: 

1. Mc dIch, yêu cu 

- Miic dIch: Nhm ch9n thrgc phucing an kin tn'ic t& nht, dáp irng thi da 
các yêu câu thâm m, cánh quan, cOng náng sr ding, tInh chat cña cOng trInh và 
có tinh khã thi cao. 

- Yêu cu: T chüc cuc thi dam báo cOng bng, minh bach, khách quan và 
chat lugng. Tuân thu các quy dnh hin hành cüa Nba nuó'c và B Quoc phông. 

2. HInh thü'c, ni dung 

- HInh thrc: Thi tuyn rng rãi trong nuâc. 

- Ni dung thrc hin: Lp phumg an thit k kin triiic dir an Trii si Tng 
cong ty Hgp tác kinh tê/QK4. 

3. Thai gian, dja dim t chirc 

- Thi gian: Qu 11/2022 (thii gian the trng cOng vic sê do Ban T 
chirc quy djnh). 

- Dja diem to chrc: S 187 dung Lê Duân, phu'&ng Trung Do, thành ph 
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VinE, tinh Ngh An. 

4. Dir toán chi phi t cht'rc thi tuyn 

- Di,r toán chi phi th chi'rc thi tuyn là: 336.220.000 dng (b&ig chi: Ba 
tram ba muv'i sáu triu, hai tram hai mu'o'i hai nghIn dóng,). 

(Chi tilt xem phy lyc kern theo,) 

- Ngun vn bão dam cho thi tuyn: Sü dçing trong tng rnüc du tu cüa 
dx an Tr s Tong cong ty Hqp tác kinh tê/Quân khu 4. 

5. Chü du tu: Tng cong ty Hçip tác kinh t/QK4. 

Diu 2. Phê duyt Hi dng thi tuyn phucing an kiên true dr an Tri s& 
Tng cong ty Hcip tác kinh tê/Quân khu 4 gôm: 

1. PGS.TS.KTS Lé Quân - Hiu trueing Tnthng di hçc Kin trñc Ha Nôi 
- Chü tjch Hi dng chm thi. 

2. GS.TS.KTS Nguyn Quc Thông - Chü tjch hi dông 1 lun Hi KTS 
Vit Nam - Uy viên Hi dng. 

3. Thuçing tá Phm Hung Thng - Chü tjch hi dng thành viên Tng 
cong ty Hçrp tác kinh t - Uy viên Hi dng. 

4. Trung tá Vö Van Hip - Tong giám dôc Tng cong ty Hcp tác kinh t - 
Uy vién Hi dng. 

5. Thuçmg tá Trân Quôc Cn - Tru&ng phông Doanh trui/CHC/Quân khu 
4 - Uy viên Hi dng. 

6. TS.KTS Büi Dirc Dung - Chü nhim b mon Nhà , Tnthng di h9c 
Kiên true Ha Ni - Üy viên Hi dng. 

7. Th.S.KTS Nguyn Tiên Dt - Phó giám dôc Van phông tu vn chuyn 
giao cOng ngh xây drng, Tnthng di hpc Kiên triic Ha Ni - TJy viên Hôi dng. 

8. Th.S.KTS Nguyn DInh Phong - Giâng viên Khoa kiên trüc, Truèng 
di h9c Kiên true Ha Ni - Uy viên Hi dông. 

9. KTS Nguyn Vit Dirc - Phó trithng phông Quy hoch kin triic và do 
th, S xây drng tinh Ngh An - Uy viên Hi dông. 

Biu 3. To chirc thuc hiên 

1. Quân khu 4 chi do Tng cong ty HçTp tác kinh t/Quân khu 4 

- To chrc lip, phê duyt quy ch thi tuyn và nhim vi thit k; 

- Thành lap To k thut giup vic cho Hi dOng thi tuyên; 

- T chuc tip nhn và bàn giao h sa dr thi cho Hi dng thi tuyn t 
chuc dánh giá, xp hang theo Quy ch Hi dông. 

- TOng hçip kêt qua cuc thi, báo cáo BTL Quân khu 4 phê duyt. 
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- To chrc thirong tháo và dam phán sa b ye 'dir toán thuc hiên các buóc 
tiêp theo di vói to chüc tLr van có phuang an tróng tuyên. 

2. Quân khu 4 phê duyt kt qua thi tuyên phuang an kin tnc dir an; thi.rc 
hin chi.rc nang co' quan c.p trén cüa chü dâu ti.r theo dung quy djnh cüa Nba 
nuóc và B Quc phông. 

3. Hi dng thi tuyn thrc hin n1iim v11 và quyn han  theo quy dinh cüa 
pháp 1ut ye thi tuyn phuang an kiên tric. 

4. Ciic K hoach và Du tirtBQP, Ciic Tài chInh/BQP, Cuc Doarth 
trai/TCHC: Theo chi'rc nàng nhim vi hurng dan TOng cOng ty Hcip tác kinh 
tê/Quân khu 4 trong qua trInh triên khai thic hin tO chirc thi tuyên theo dung 
các quy dinh  cüa Nba nrnc và B Quôc phông. 

Diu 3. Quyt dlnh  nay có hiu hrc k tr ngày k. 

Tis 1nh Quâri khu 4, Cc tru&ng Cic Doanh trai/TCHC và Thu trir&ng 
các Ca quan, do'n vj lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

No'inhân: 
- Bô tnrông (dé b/c); 
- C54, C41, C46; 
- Quan khu 4; 
- TCT Hçp tác kinh tê/QK4; 
- Li.ru VT, THBD. LKO8. 

 

Thirçrng tiró'ng Vu Hãi San 



QUAN KHU 4 cQNGHOAXAHOIcHUNGIIIAVWTNAM 
TONG cONG TY HOP TAC KINH TE Dc Ip - Tr do -  IIin h ph ñ c 

S: 82/QD-HDTV Ngh An, ngày 27 tháng 4 näm 2022 

QUY CHE 
Thi tuyn phiro'ng an kiên trüc 

Dir an Tnt s& Tng cong ty Hqp tác kinh tê/Quân khu 4 

Can cii Lut Doanh nghip ngày 1 7/6/2020, 

Can cii Lut Quán lj, sii dyng vO'n nhà nzthc du tu vào san xuá't, k/nh doanh 
tçii doanh nghip ngày 26/11/2014, 

C'àn cii Lut Xáy dy'ng ngày 18/6/2014, Luçt siia di bá sung nit so diéu cia 
Lu2t Xáy dirng ngày 1 7/6/2020, 

Can cii Lut Kié'n tric ngày 13/6/2019, 

Can cii các Nghj djnh cia ChInh phz.: Sá 85/2020/ND-CT ngày 17/7/2020 quy 
d/nh chi tiét rn5t so diéu cia Luct Ki&n tric; So 15/2015/ND-CT ngày 03/03/2021 
ye quan lj c4i' an dáu tit xáy dy7lg, th10/2021/ND-C'P ngày 09/02/2 021 ye quán ij 
chi phi dOu tu'xáy dyiig, 

Cän cii Thông tu' s 157/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 cia Bç5 Quc phông 
hu'ó'ng dOn thc hin quyên, trOch nhim cüa dgi din chz s& hthi dói vó'i doanh 
nghip do Nhà nuàc nám gill' 100% vOn diêu l và phOn vOn nhà nu'ó'c tgi doanh 
nghip do B QuOc phông quyêt djnh thành 1p hoc dU'Q'C giao quOn i3, 

COn cii Quyé't djnh sO' 688/QD-BQP ngày 10/3/2022 cia B QuO'c phOng ye 

vic phé duyt chü tru'o'ng dOu tu'xOy dcng Thy sO' TOng cOng ty Hop tOc k/nh tC,' 

COn cii Quy& djnh s 1388/QD-BQP ngOy 26/4/2022 v vic phê duyt Ké 
hogch tO chiic và LIi dOng thi tuyên phu'ong On kiên tric dic On Try sO' TOng cOng 
ty HQp tOc k/nh té, 

COn cii Diu lé tá chiic, hogt d(5ng cña 'Ing Cong ty  Hctp tOc kinh té'; 

COn cii Quyét nghj cja Ban Thu'O'ng vy DOng iy  Tong cOng ly tgi phiên hQp 
ngày 27/4/2022,' 

COn cii Biên bOn s 81/BB-HDTV ngày 27/4/2022 cia Hç5i dng thành v/en 
thong qua Nhim vy thiêt ké, Quy ché thi tuyên phzco'ng On kién tric Dy' On Try sO' 
TOng cong ty; 

H5i dcng thành vién ban hành Quy ché' thi tuyén phu'o'ng On kié'n tric Dy' On 
Try sO' TOng cong ty. 

Diêu 1. Thông tin chung v cuc thi 

1.1. Ten gçi cu)c thi: Thi tuyên phuong an kiên tric I)y' an Tri.i so' lông cong 
ty Hap tác kinh t&Quân khu 4. 

1.2. Ca quan Quy& djnh thi tuyên: Bô Quôc phông. 
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1.3. Do'n vi to chüc thi tuyên: TOng cOng ty Hqp tác kinh tê. 

1.4. Dja dirn xây dirng: S6 187 duing Lê Du.n, phu&ng Trung DO, TP \/jh, 
tinh Ngh An. 

Diu 2. IIInh thfrc, quy mô, tInh chat, myc dIch, yêu cu thi tuyên 

2.1. HInh thirc, quy mô thi tuyên 

- Hlnh thirc thi tuyên: Thi tuyên rng räi. Dành cho các t chirc (g9i tat là d0n 
vi tu vn) trong nrnc có dO näng 1irc chuyên rnOn, hành nghê theo quy djnh pháp 
1ut hành và tçr nguyen tham gia. Dng thñ Dan vj t chüc thi tuyn trrc tip 1T11i 

rnt s don vj tu vtn thiêt k trong ni.thc có dü näng 1rc, kinh nghim Va uy tin tharn 
gia cuc thi. 

- I-{Inh thirc tuyn ch9n: F1i dOng thi tuyn chm so b, hra chn ti da 05 
phuong an có dim cao nht và thông báo cho các don vj tu van hoàn thin phuong 
an theo kin tharn gia gop cüa hi dOng thi tuyn (nu co). Sau khi hoàn thin 
xong, các dan vj tu' van bâo v phuong an tnrOc Hi dOng thi tuyn và các dii biêu 
duqc rn1i. 1-Iôi dông thi tuyn t chirc dánh giá, chârn diem bang hInh thirc phiCu 
kIn, xêp htng và trInh cap có thrn quyên quyêt dnh. 

2.2. TInh chit, niiic dich thi tuyên 

Nhärn 1?a  ch9n phu'ong an thit k kiên trOc t& nhât, phO h9p quy hoach, cành 
quan; cOng nàng.sl.r diing hp 1' nht dáp rng nhu cu xây dimg trii s& lam vic cho 
co quan 'I'ng cOng ty vâ các don vj thành viCn. Kêt qua cOa cuc thi là CO SO' dC 
triên khai các bu'ót tiêp theo cOa dir an. 

2.3. Yêu cãu 

Phuo'ng an kin trOc dáp O'ng du'Q'c day dO các ni dung cOa Nhirn vii thit k& 
darn báo theo dOng quy djnh và các diêu khoãn lien quan dn h so' dir thi cüa Quy 
ché nay. 

Dan vj To chirc thi tuyên và Ban To chirc dam bão cuc thi duc tO chirc 
cOng bang, rninh bach  theo dung Quy chê thi tuyên, các thành viCn Hi dOng thi 
tuyên darn bão tInh chuyên mOn và phàn bin cao, phân tIch dánh giá xp hang các 
phu'o'ng an mt cách khoa h9c khách quan. 

Diêu 3. Diêu kin du' thi, tiêu chI, ni clung, trInh tu' to chfrc; thOi gian, 
ctia dirn t chile cuc thi; hO so' dy thi; tInh hop 1 cOa ho so' dy' thi 

3.1. Quy dnh ye diêu kin dii'thi 

3.1.]. Di tu'qng du'c phCp dir thi 

Các don vj tu' v.n thi& k trong nu'óc có kinh nghim và dü näng 1irc chuyên 
mOn phO hcrp vói quy rnO dir an theo quy djnh hin hành duc rnO'i tham gia cuc thi. 

- Don vj tu vn tham gia cuc thi là don vi hoat dng chuyên nghip có am 
hiu v chuyên ngành kin trOc quy hoach, dü näng 1rc hoat  dng, uy tin và có 
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kinh nghirn thrc t lien quan, hành ngh theo quy djnh pháp 1ut hin hành; 
Nguii chü tn cüa d an phài là kin trüc su có chirng chi hành nghê theo quy djnh 
pháp lust Vit Nam. Ci,i th rnt s näng hrc chInh nhu sau: 

± Don vj tu vn có chirng chi näng 1irc hoat  dng Thiêt kê xây dirng cong 
trInh ban diing ti'i Hang II trO len. 

+ Dan vj tr vn có kinh nghiêm thit k cOng tnInh dan diing cap ii t0' len, dng thôi 
có näng hrc thit k dü diu kin theo các quy djnh cüa pháp Iut Vit Narn hin barth. 

+ S närn kinh nghirn trong cOng tác Tu van DTXD: Tir 5 närn trô len. 

+ Kinh nghirn thi& k các cOng trInh có quy mO tuo'ng tir: Tiir 5 cOng trInh tr& len. 

+ S nàrn kinh ñghirn cüa kin trüc su, k5' su tharn gia: Tr 5 närn trO' len. 

+ Nhân s1r chü ch& tharn gia tôi thiêu: 02 Kiên triic six ngoi that, 02 KiCn 
tr1ic six nti tht, 01 Kin trüc su chü nhirn 1-) an có chirng chi hành ngh hang IT, 
01 KTS chñ trI thiêt kC có chirng chi hânh nghC hang II, 03 K six thiêt kê kêt câu 
cong trInh dan diing - cOng nghip, 01 K six thiCt kê Co.  - din cong trInh, 01 KS 
thiêt kê cap - thoát nuc cOng trInh, 03 KS Thiêt k xây dirng cong trInh ha tng 
k9thut,01 KS Ching chi hành ngh djnh giá xây dirng. 

± Doanh thu tir boat dông tu vn (lap dr an du tu, thiêt kê k' thut, thit kê 
bàn ye thi công) nàrn 2019, 2020, 2021: Trên 10 t' dông/nám. 

- Các Dan vj däng k d1r thi không phâi dóng l phi. 

3.1.2. Di tuqng không duçc phép dir thi 

- Thành viên J-Ii dng thi tuyn. 

- Thành viên cüa Ban T chirc cuôc thi và To K thuât. 

- Chuyên gia c vn cüa Ban T chüc cuc thi. 

- CáC cá nhân có lien quan dn nhirn vi1 tO chirc cuc thi. 

3.2. Tiêu chI cuoc thi: La chçn phuong an kin tnc ti uu dê t!Wc hin d.0 
tu xay dçmg Tri sâ Tong cong ty Hçp tác kinh tê/Quân khu 4. 

3.3. Ni dung cuc thi 

3.3.1. Phuang pháp dánh giá: 

- Tt cà các thành viCn trong Hi dng duc nghiCn ciru h so dir thi, dugc 
trao dOi, tranh 1u.n ye ni dung cüa ho so dir thi trong các cuc h9p do Chñ tjch 
Hi dOng ch't trI. 

- Can cir vào các yCu cu, quy djnh trên thang diem duc phê duyt, các thành 
viên dánh giá, chârn diem hO so dir thi bang cách bO phiu duQc cong khai voi d.y 
dü các thânh viên trong I-Iôi dông. 
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- 'Iô k thut giip vic cho I Ii dng thng hgp kt qua phiu dánh giá 1p 
thành bién báii; các phu'o'ng an dr thi du'qc xêp hang theo tong so diem ttr cao 
xung thp. 

3.3.2. Go' câu chârn dirn: Chârn diem theo thang diem 1.000 diem, ct the nhu' sau: 

- Day chuyn cong näng: 300 diem. 

- HInh dáng kin trñc: 350 dirn. 

- Phrong an quy hoch: 100 di&m 

- Giái pháp kCt cu, cong ngh và thii gian thi công: 150 dim. 

- TiCu chI kinh t: Tng chi phi, chi phi xây dy'ng, chi phi thit bj phi hcp, 
hgp l: 100 dirn. 

3.3.3. Lra ch9n phu'cing an: }Ii dng thi tuyn Içra ch9n 03 phuong an ci.,a 
don vj tLr vtn dr thi có tng s dim tü cao den thâp d xêp giái (nhât, nhI, ba) 
nhLrng phái tir 750 diem trâ len. Tnthng hqp ngang nhau thi phi.io'ng an duc Chü 
tjch Hi dng lira ch9n sê là phu'ong an lra ch9n cuOi cüng. 'I'ru'ng h9p không có 
phuong an nào dam bào yêu câu thi tuyn (co diem s nhO hon 750 diem), Hi 
dng thi tuyn báo 1i cho chü d.0 tu d to chi.rc thi tuyên 'a• 

3.3.4. Gong b kêt qua thi tuyn 

- Gän ctir kêt qua chârn dim cia Hi dOng thi tuyn, don vj to chtrc thi tuyCn 
tng hgp, báo cáo kt qua thi tuyên và trInh cap có thâm quyên quyCt djnh phC 
duyt Va cOng b cOng khai. 

- Cac don vi tu van tham gia du tuyên không co quyên yêu câu Hôi dông thi 
tuyn, don vj to chirc thi tuyn giái trinh ye châm diem vã xCp hang các phu'ong an 
du'thi. 

3.4. TrInh tr, thi gian tO chirc 

3.4.1. TrInh tu': 

- Thông báo thi tuyn phu'oiig an kin trüc trCn phuong tin thông tin dai 
chung. Gin thu rni mt s don vj tu' van thiCt ké trong nu'éc Co dü nãng !irc, kinh 
nghirn vã uy tin tham gia cuc thi. 

- Cung cap thông tin cuc thi cho doi vi tu' vn (K hoach th chirc thi tuyn, 
Quy chê thi tuyên, Nhim viii thiet k, mu ho so däng k dir thi...). 

- Don vi tu' vn hoán thin và np HO so däng k dir thi cho Ban to chO'c. 

- T K thuãt h tra Ban TO chü'c idOni tra tIiih hgp l cüa H so' däng k' dir 
thi và thông báo cho do'n v tu van. 

- Don vj tir van lam bài thi và np h so diy thi tru'âc thO'ihn theo quy dinh. 
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- T K thut t chüc tip nh.n h sa dir thi, 1.p biên bàn giao iThn h so dr 
thi, tng hap các thông s k5 thut cüa các h so dr thi, bàn giao ho sa dir thi cho 
Hi dông thi tuyên. 

- Hi dng thi tuyn dánh giá, chrn diem so' b hra chpn tôi da 05 phuang an 
có dirn cao nh.t và thông báo thôi gian cho các dan vj tu' van hoàn thitn phuang 
an theo kiên tharn gia gop cüa hi dng thi tuyên (néu co). 

- Các dan vj tu vn bào v phuang an tru'ó'c Hi dng thi tuyn và các dai 
biu duac rni. Hôi dng thi tuyn t chüc dánh giá, chârn diem bang hInh thirc 
phiu kin. 

- Can cü kt qua chrn di&n và xp loii cüa Hi dng thi tuyn, dan v to 
chtirc thi tuyn tng hçp, báo cáo kk qua thi tuyn và trInh cap có thrn quyên 
quyt djnh phC duyt 

- Cong b cong khai kt qua thi tuyn, trao thu'öng. 

3.4.2. ThOi gian: Qu 11/2022. ThOi gian ci the tirng cong vic së do Ban tO 
chirc quy djnh và thông tin cho dan vj tu' van dir thi. 

3.5. Dja dirn t chirc cuc thi: Tai  tnI s& Tng cOng tyi-1çp tác kinh t/Quân 
khu 4, so 187 dung LC Dun, phithng Trung DO, thành phô Vinh, tinh Ngh An. 

3.6. Ho sa du thi 

3.6.1. Thu tc dängk dirthi 

Khi tharn gia dir thi, các t chirc phài dàng k dir thi và np cho Ban TO chirc 
cuc thi (01 bàn chInh vá 02 bàn sao) bao gôm các tài lieu sau: 

- Dan däng k tharn dir cuc thi (Mu dinh kern t?i  Phi lyc 1). 

sa näng hrc chung cüa Dan vj dir thi (cung cap thông tin nãng 1irc theo 
biu rniu dinh kern tiir Phii liic 2 - Phii liic 6) du'gc dóng thành tp gôm: 

± 'I'ài Iiu chirng minh v quyn hành ngh và chrng minh tu' cách pháp nhân 
cüa t chiirc. 

-1- Thôa thutn lien danh trong truông h9'p là lien danh tu' van thit k dang k' 
tharn gia (Mu dInh kern ti Phii 1iic 2). 

+ Bang giâi thiu torn lugc qua trInh hoat dng và thành tIch dt du9'c cüa 
Do'n vj dir thi (Mu dInh kern tai  Phii 1iic 3), trong do nêu rO các cuc thi dã tham 
gia và giài thu'ô'ng dtt du'çic trong li'nh virc thit ke quy hoach, kiCn trüc (Kern theo 
các hçip dng tu van dã thiic hin). 

± Sc yu l lich vá thành tIch cña chO tn thit k (Mu dInh kern tai  Phu luc 4). 

± Danh sách nhân sir dir kin tharn gia cuc thi kern theo sa yêu l ljch vá 
thành tIch cá nhân (nu cO) (Mu dInh kern tai Phu luc 5). 
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f Danh sách các dij' an dã và dang thirc hin trong 1mb virc thiêt kê kiên tr1ic 
th' 11am 20 10-2021 (Mu dInh kern tai Phu luc 6). 

- Báo cáo tâi chInh 03 11am: 2019, 2020, 2021. 

* Lau : Ho so dang k dix thi du9'c dt trong bao bI c11ng ghi rö ten don vj 
däng kb" dçr thi và gui dn Ban T chrc cuc thi vào thôi gian nhn däng k dir thi 
(noi tip nhn ti rnlic 3.7.6. DiCu 3). 

Ban t chüc chip nhn h so däng k dir thi cüa các don vj gri dn dia  chi 
email tru'ó'c. Bàn cü'ng h so dang k các don vj dçr thi se gui b sung sau. 

Ban T chirc có quyn d nghi don vj tu vn thit k lam rO, b sung các giy 
to' chig minh ti.x each, näng hrc, kinh nghim cüa don vj ti.r van thiêt ké dãng k)2 
dir thi. 

3.6.2. Ho so dir thi 

Don vj dr thi tham gia thi tuyên np mt hoc hai phLro'ng an thet Re cho Ban 
T chrc. Trong do phu'ong an &rgc the hin cci the nhu saLt: 

- Thuyt n-iinh phiiong an di,r thi: Thuy& rninh rô các ti&u chun áp ding trong 
thit k vã tInh toán chi tit v quy rnô din tich lam vic, din tIch su ding chung, 
di11 tIch san; các giái pháp v phong each kiCn tr11c, hmnh khôi kiCn trOc và cOng 
nãng si.r diing. Nêu rO nhQng dáp lrng v yêu câu quy hotch, cành quan kin ti-tic 
khu virc; nêu rö giãi pháp k thut ben trong Va ben ngoai. Các phiiong an darn bào 
cung cp din, nu'ó'c; v sinh rnôi tru'O'ng; phông chông cháy no; thông gió t1r 
nhien, nhan tao;  chiOu sang t1r nhiên, nhân tao;  hành lang, lôi thoat hiêm và các 
cOng näng khác,... The hin dy dü các chi tiCu: din tIch sU' dçing, din tich san, 
di11 tIch cong trInh chInh, cOng trInh phi trç, di@1 tIch cay xanh, giao thông 1191 
b, din tIch dt và tInh toán các h so khác theo quy djnh. 

- VC TOng rntrc du t.u' cia dci  an: Phái nghien ciru các phLrong pháp dC tInh 
toán tuong di dy dü và chInh xác tong muc dâu tu' cOa dci  an. 

- Các bàn vC the hin: Bàn vC th hin t l phO h9p tren kh gi.y A3, bao gm: 

-I Mt bang tong the: The hin rO rni lien h giü'a cOng trInh vOi rnng !uói 
giao thông khu vci'c  và khOng gian canh quan xung quanh, dông thO'i the hin các 
s lieu co ban cüa cong trInh theo hu'óng dn tai  Nhirn vii thit k; 

f Mtt bang các thng; 

1 l& thiu 02 mt duiig cong trInh tày ch9n; 

+ Các ban ye t6ng quan; 

± Mt ct cong trInh ti lê; 

1 Các ni dung khác doii vi dci  thi  tcr  ch9n nhm minh hga cho các giãi pháp 
thiet kC cüa d an; 

± Phôi cánh tong the cOng trInh; 
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+ Phi cânh các tiêu cành không gian kiên trüc dê rnô tã các cong nàng, chüc 
näng cong trInh hoc các dim nh.n kiên trüc; 

+ Ngoài ra có th b sung them các bàn ye b trq khác nu thây can thiêt. 

- File mm trInh chiu toàn b thuyt rninh, bàn ye, hInh ânh rninh hça len 
man hInh dê phiic vli Hi dng thi tuyn. 

- Khi báo cáo, các dan vj tu vn chun bj 01 pano AO dC treo trirng bay và báo 
cáo truOc Hi dng thi tuyn. 

- Phirn: Mi don vj tu vn thijc hin lam phirn ng.n giói thiu phu'ong an dij 
thi cüa rnInh (không bat buc). 

- Mo hInh: Không bt buc di vói rnô hInh. Nu có rnô hInh thI phn chân d 
rnô hInh có kIch thuâc không 1ón han 0,8 x 0,8 rn. 

3.7. TInh hqp l cüa h so dr thi 

3.7.1 Thành phn giao np h sad? thi 

- 11 b bàn ye kh A3 dóng quyn; 

11 bthtytrninhkh&giyA4; 

- 01 USB chia các ni dung nhu' sau: 

+ Bàn thuyk rninh bang chiiang trInh Microsoft Word và file PDF. 

± File trInh chiu bang chu'ang trInh Microsoft Power point; 

+ File các bàn vC; 

± Phirn 3D (nôu có); 

± Mo hInh BIM (nu co). 

- Phong bI d xut tài chInh: Ni dung du'çc niêm phong vào phong bI dan kIn 
cUa Dan vj dir thi bao gôrn: 

± Ten dan vj, dja chi, s din tho?i lin lc, ma s thu, giây Chüng nhn 
däng k kinh doanh. 

+ Các thông tin v tãi khoàn d Don vj 1' chirc thi tuyn chuyn kinh phi h 
trçY và giâi thuing (nêu co). 

± D xut chi phI thi& k cho tmg buó'c tip theo (lip báo cáo nghiên ciru 
khã thi, Ip  thit k xay dng sau thit k ca sâ) nhung ldông duc vu9t chi phI 
dugc duyt theo quy djnh hin hành, dng thôi mô tà khM 1uqng cong vic ci th 
tuong 1rng. 

3.7.2. Yêu cãu chung v sànphrn 

- Chit viêt và các k hiu trong san phâm chi duc sU ding tiCng Vit. 
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- Don vi do hsôiig: 'l'ât cä thông tin do luô'ng, kIch thuóc dêu phái sCr dyng h 
thng do !lrô'ng là met (m) hoc milimét (mm) và có ghi thu rô trên bàn ye. 

- I-IInh thüc th hicn: K hiu và rnàu sc theo quy uâc cüa bàn ye thiCt kC 
kiên trñc. 

- Tng mcrc d.0 tu', chi phi xây dirng dêu phâi sü' dçing don vj tiên t là Vit 
Nam dông (VND). 

- S thu tir bàn ye dugc b tn ô góc phài ben du'i bàn ye, chiu cao s thi tir 
là 2cm. 

3.7.3. Nguyen tác an danh 

- F1 so' du thi không du9'c phép dua ten, biêu tilçrng cüa don vj tij vn hay tác 
giá len bàn ye, thuyCt minh (ngoi tth ma so do dan vj dr thi tir ch9n). 

- Ma s tir chon: Các don vi tu dat ma so cho bài thi ci'ia rnInh, ma s grn 
môt chU' cái \'let hoa và ba chQ' so (vi dii: K012), duc ghi ó góc trCn ben phài cüa 
các bàn ye, trCn bla thuyt minh và trên rnt góc cüa mô hInh (neu có). 

3.7.4. Yêu cu di vó'i Don vj tu' vn trong bui báo cáo thi tuyn 

- Don 'j dir thi phãi Co rnt truc thO'i dim bt du thuyt trInh 30 ph&. 

- Thôi gian thuyêt trInh và ti-a 16'i các câu hói ciia môi phu'ang an: khoàng 45 phiit. 

- Các yêu cu khác sC dixçic Ban T chic thông báo cho Do'n vi tu' vn It nhât 
02 ngày. 

3.7.5. NiCm phong và cách ghi phong bI I th sady' thi 

- Don vi dy' thi phái dan kIn và niCrn phong phong bI 'I'hông tin dan vj dir thi, 
phong bI Dê xut tài chInh. 

- TrInh bay phong bI: "Thông tin don vj dy thi" 

- Ben ngoài phong bI: Ghi rO ten cuc thi; ma so tir ch9n cüa don vj tu' van 
thiét kC thani gia dr thi. 

- Ni dung ben trong bao gm: 

4 Ten to chüc, dja chi, din thoai, fax, email, dâu môi lien lac 

f Phong bI dê xut tài chInh (dA niCm phong niêng) 

Bang thng kC san phm thit k dçr thi. 

3.7.6. Tiêp nhân hO so di thi 

- Ban to chirc khLlyen khIch các don vi tu' van gui hO so dir thi trIrc tip. 
lru'o'ng h9p gui thông qua djch vit bu'u din, tliôi han  nh.n ho so/san phârn du'ac 
tInh theo du buu din thui diêrndên nai tip nhin. 



9 

T K5 thu.t sê thirc hin vic 1p biên bàn nêu rö: so luvng, thành phân h 
sa, tInh trng h sc. Dai  din T K5 thu.t và di din nguôi giao np ho so cüng 
k vào biên bàn. 

- Thai gian nhân h so d1r thi: Ghi th trong thông báo và thu m?yi tharn gia 
thi tuyên. 

Dja dirn nhân h so di thi: Tng cong ty Hcp tác kinh tê. So 187, throng 
Lê Duân, phu?ng Trung Do, thành pM Vinh, tinh Ngh An 

- Ngi.rôi lien lac:  Luong Xuân Tn - Trci 1 Phông K ho'ch - Thj tru?Yng. 

- Diên thoai: 0975870366. 

Email: Tutedco4gmai1.corn. 

Diêu 4. Thành phãn Hi dông thi tuyn Phuong an kin trñc, thông tin Co.  
bàn v chuyên môn, kinh nghim cüa các thành viên IIi dông và rj  k53 thut 
giáp vic cho IIi dông 

4.1. Thành phn Hi dng gm có 09 ngu0i theo Quyt djnh so 1388/QD-
BQP ngay 26/4/2022 cua Bô Quôc phong ye phC duyêt Kê hoach 'I ô chuc thi tuyCn 
phuong an kiên triic Tri sâ Tng cOng ty Hgp tác kinh tê/Quân khu 4; 

4.2. T k thuât gôm Co 09 nguYi theo Kê hoach s6 234/KH-TCT ngày 
14/3/2022 cia Tong cOng ty Hqp tác kinh tê. 

Diêu 5. Chi phi t Chuc cuc thi, co s& tInh thit kê phi cho cong trinh 

5.1. Chi phi t chüc thi tuyn: Can cir theo dir toán kinh phi t chirc thi tuyn 
duc cp thrn quyn phê duyt. 

5.2. Co sO' tInh thit k phI: Can c0 theo Quy djnh pháp 1ut Vit Narn. 

Diêu 6. Co cãu vã giá trl giãi thu'Ong 

6.1. Don vj tu vn dir thi có phuong an thiêt ké du''c xp hang sê nhn du'çc 
giãi thu'Ong tuong üng (chu'a trir thuê theo quy djnh cüa Pháp 1u.t Vit Nam): 

01 giäiNhât 3 0.000.000 dng (Ba mu'oi tricu dông); 

01 giâi NhI 20.000.000dng (I-lai muo,i triu dng); 

01 giái Ba 15.000.000 dng (MuOi lam triu dng). 

6.2. Can cr Quyêt dlnh  phê duyt kCt qua thi tuyên, fyr vi to chnc thi tuyên 
trao giái thuàng cho các don vj tuz van thiét kê doat giãi (nhât, nhI, ba) và M tr9 
kinh phi cho 02 don vi tu v.n không dat  giâi, mi don vj 10.000.000 dông (Mu'ôi 
triu dng). 

6.3. Phuong thnc thanh toán tin thuOng và ho tr9': ChuyOn khoán. 

Diêu 7. Quyn, trách nhim cüa các ben lien quan, bàn quyên thc giã 

7.1. Quyn và trách nhirn cOa don vj tu' van tham gia thi tuyn: 



Dan vj ni vn có phuang an kin tric dt giài nht duc uu tiên !ra ch9n dê 
trin khai các bLróc tip theo. 'Frumg hçp tr chôi ho.c tr nguyen không tiêp tyc 
tham gia thI km ch9n don vi tu vn cO phisang an xôp hang tiêp theo. 

7.2. 'I'rách nhiêm cüa dan vi to chic cuc thi: 

- Thirc hin theo quy ch thi tuyn, tuyn ch9n dã duc phê duyt. 

- 'l'ao diu kiên thuân igi d FIi dOng thi tuyên thirc hin và hoàn thành 
nhirn vy. Không diing ánh huóng cüa rnInh d lam sai 1ch kêt qua thi tuyên. 

7.3. Bàn quyêrl tác giã: 

Các phuang an kin trác tharn gia thi tuy dugc darn báo quyn tác giã theo 
pháp 1ut ye sà hü'u trI tue. 

Diêu 8. Mu phiu dIng k tham dii cuc tlii 

Theo phiic lyc kern theo. 

Diu 9. Các ni dung khác 

9.1. San phâm thit. kê dir thi cilia các t chi:rc tir van thi& k dugc l3an '1's 
chtrc báo quàn vâ bão rnt trong su& thai gian chm thi. 

9.2. Doii vj t chilrc thi tuyI1 là chO s& hu các san phm thit k dij thi và dirgc 
cong b các san phârn dir thi, dirgc sü diing các phLrang an dir thi cilia các don vj tu 
van thiêt k dC triên khai các buc tiêp theo ma không phãi xin phép hoc chi trá them 
kirth phI cho dan vi tu' vn thit kê do (ngoi triir giài thu'ô'ng và ho trg), doii vj tu' van 
thiêt kê duc hLrd'ng quyên tác giã dôi vó'i phixang an kiên trác cüa mirth theo pháp 
Iut ye sO' hQ'u trI tu cüa Vit Nam nhung Ithông dugc sr dung san phrn thit k dã 
dir thi trong cuôc thi nay vào bat kSi  cuc thi/dy an, cong trInh não khác. 

9.3. Các d an thi tuyn, san phrn dir thi (bàn do, bàn ye, rnO hInh, báo cáo, 
thuyt minh) do dan vj dir thi np sé tr& thành tâi san cilia Dan vitO  chüc thi tuyn, 
không trã Ii cho dan vi dir thi. 

9.4. Dan vj t chiirc thi tuyCn sC tMng nht vO'i dan vj tu vn thiêt ké dat giài dé 
sCr diing, bO sung cac ' tuing ti1 các phuo'ng an thi tuyCn nh&in myc dIch hoàn thin 
thiêt ké. 

9.5. Dan vi tharn dr thi tuyên cam kêt tat cà hO sa, tài 1iu, phu'ang an kiCn 
trác do mInh thy'c hin phài darn bào không vi phrn bàn quyn hoc quyên sO' hUu 
tn tue cüa bt cir cá nhân hoäc ben thillr ba nào khác. Các do'n vi tu van thiCtkê dir 
thi phái chju trách nhirn v bàn quyn và quyên sO' hü'u trI tu cilia san phâm dir 
thi, bao gm Ca tu'O'ng, ni dung h sa, thuyêt minh, bàn ye, phân mêm sil diing... 
di vó'i ben thir ba trong trl.rng hgp Co khiêu nat.  Nêu các vi phrn v bàn quyn 
và quyên sO' hU'u trI tu gay thit hi cho Dan vitO chirc thi tuyên thI dan vi tu' vn 
thit k gay thit hi phâi bôi thu'ôiig k cà tiên thuO'ng và kinh phI h trg dã nhn. 



Th u'ç'n g tá Ph i iii liii ng Th i Hg 

ONG TIIANH VIEN 
TICII 

TONG CONG \ 
'J:Ya-.i 4 

11 

9.6. Dan vj t chüc thi tuyn sê không chju trách nhirn hoc h.0 qua nào t1r 
vic khiu nai  rang b.t cir tu&ng, ni dung h sa, thuyt rninh, bàn v, phn rnrn 
sir diing... hoc các tài 1iu khác ci1a san phrn dr thi dã vi phrn bàn quyên hay 
quyên sô hQu trI tu cüa mt cá nhân hay ben thir ba nào khác. Trong trumg h9p 
vi phrn, Dan v tharn dir thi tuyn phài chju trách nhirn bôi thuô'ng thit hai  cho 
các ben lien quan. 

9.7. Trithc khi cong b kt qua cüa cuc thi, các dan vj tu' van thi& k dir thi 
không du'cic sà diing, cung cp, trung bay san phrn thiêt kê dir thi cho rniic dIch 
khác nêu không du'gc phép ciia Dan vj t chirc thi tuyên. 

9.8. Di vó'i thành viCn trong dan vj t chc, Hi dng thi tuyn, T k thut, 
vi phtrn Quy ch thi tuyn, Quy ch lam vic thI tuy theo rnü'c d vi phrn, Ca 
quaii to chi:rc cuc thi can cir Quy chê thi tuyn, Quy ché lam vic dê xern xét mirc 
d xü l ho.c kin nghj cap có thâm quyn xt:r 1'. 

9.9. Mi tranh ch.p lien quan dn cuc thi tuyn nay s duc giãi quyêt thông 
qua bOa giài; tru'ng hqp hOa giài không thành công, mt trong hai ben có quyCn 
np dan kin len Tôa an Nhân dan tinh Ngh An. Phán quyêt cüa Tôa an Nbân dan 
tinhNgh An là can cir pháp 1 b.tbuc các.bCn lien quan phài tuân thu. 

9.10. l3ãng báo cáo tng hqp kt qua cuc thi grn Biên bàn lam vic cüa Hi 
dng thi tuyn, các gop cüa Hi dng thi tuyn cho các phroig an, Báo cáo kCt qua 
dánh giá, xp hang s du'9'c Ban T chuc tng h9p Va chuyCn den Don v.1 to chirc thi 
tuyên de lam ca s& phê duyt kt qua thi tuyCn phu'ang an kiCn tràc theo quy djnh. 

ljiêu 10. To chá'c thirc hiên 

Quy ch nay có hiu lu'c thi hành k tiir ngày k. Tong giám dôc, Ban Dir an 

tu xây dirng trii sóTng cOng ty, chi huy các ca quan, doll vj lien quail chju 
trách nhirn thi hành. Trong qua trInh thirc hin, nêu có khó khän, vuóng mac, dê 
nghj các ca quan, dan vi, t chirc, cá nhân phàn ánh kjp thai ye HDTV dê xem xét, 
chi 

A1o'i n/ia,,: 
- ThCi twang BTL QK4; 

Phông Doanli trai/CHC QK4; 
- BTV Dãng iiy; 
- FIDTV; 
- Ban TGD; 
- Kiêrn soát vién; 
- NhirDiêu 10; 
- Listi: VT, VP. Vt-I 25 



(Kern theo Quy chs 
H5i dông thành vi 

• LUC 
7-TV' .y 27/04/2022 cza 

op tác kinh te') 

'/V/,TNG\ 

  

Phii hic 1 

BCN BANG KY DI) Tifi (1) 

 ngày tháng nám 202_ 

KInh gñi: [Ghi ten Don vj t chcrc cuc thi] 

Can cü thông báo v vic thi tuyn phuung an kin trüc Trii sâ Tng cong ty 
Hçp tác kinh tê/Quân khu 4, chüng tôi,  [Ghi ten dcin v tiz van thiêt kê dir thi, 
tTithng hçip là lien danh thI ghi ten tha dcin vi lien danh] dãng k di thi cuc thi trên. 

Chüng tôi giri kern theo van bàn nay các tài lieu sau nh&m chCmg minh tu cách 
hçrp l và nàng hrc, kinh nghim cña chüng tôi: 

1. ThOa thu.n lien danh [tnthng hçp là lien danh ti.r vn dang ki tharn gia]; 

2. Tài lieu chirng minh v quyn hành ngh và chirng minh tir cách pháp nhân 
cüadcmvj; 

3. Bàn gii thiu torn luçic qua trinh hoat dng và thành tIch dat  di.rgc cüa dn vj 

4. S yu l lich và thành tich cüa chü trI thit k truOng; 

5. Darih sách nhân sir dir kin tham gia cuc thi kern theo sc yu l ljch và thành 
tIch cá nhân; kern theo tâi lieu chfrng mirth có chü trIlthiêt kê thrâng dä thirc hin thiêt 
kê kiên trñc It nhât 01 cong trInh cap ii tth len; 

6. Danh sách các dir an dä và dang thirc hin trong lTnh virc kin true - quy hoach 
tr 11am 2010 den 2021; 

7. Chñng tOi cam kt: 
- Hach toán tâi chInh doe lap; 
- Không dang trong qua trInh giái th, không bj k& luan dang lam vao tInh trng 

phá san hoc nç không có khã näng chi trà theo quy djnh cüa pháp lut; 

- Phuo'ng an kin trüc dir thi không vi phrn bàn quyn hoc quyn sâ hihi trI tu 
cüa bat cir cá nhân hotc ben thir ba nào khác; 

- Nhirng thông tin kê khai trong h sci kern theo là trung thirc và khOng thçtc hin 
các hành vi tham nhiiing, hOi l khi tham dir cuc thi nay.!. 

Dii din hçip pháp cüa dan vj tir vn thit k& 

{Ghi ten, ch'crc danh, kr  ten và dóng duiI2  

1  Dan vi tu v.n thit k däng k9 dis thi luii ' ghi dy dii va chInh xác các thông tin v ten ciia Dan vj t chirc 
cuc thi, ten ciia to chirc tir van thiét kê, ducic dai  din hçip pháp cUa dcm vj tir vn thiit k k ten, dong dâu 

(neu co). 
2  Tnthng hcip dai  din theo pháp 1ut ciia dan vj ttr van thiêt kê iiy quyên cho cap dini k don dang k32 dir thi 
thI phâi gfri kern theo Giây iiy quyên theo Phi 1iic 1 a; trtthng hçip ti diêu 1 cOng ty hoac ti các tài Iiu khác 
liOn quan Co phãn cOng trach nhim cho cap di.roi k,2 don dang k dr thi thI phài gi'ri kern theo các van bàn nay 
(không can 1p Giây Cy quyOn theo Phii liic la). 



Phulucla 

GIAY UY QUYEN 

Horn nay, ngày tháng näm ti  

Tôi là [Ghi ten, s chüng minh thu nhân dan hoc s can 
cuc Cong dan hoc s h chiu, chirc danh cüa nguài dai  din theo pháp luat cüa dan 
vi tu vn thit k J,  là ngithi dai  din theo pháp luat 
cüa [Ghi ten dan vj tix van thit kê 
có dia chi tai [Ghi dia chi cüa dan vi tu 
vn thit k] bang van bàn nay ñy quyên cho [Ghi ten, so 
chfrng minh thu nhân dan ho.c s can cuOc cong dan hoc sO h chiêu, chrc danh cüa 
ngtxii duçic üy quyn1 thrc hin các cong vic sau day trong qua trInh tham gia thi 
tuyn phuang an kin trCtc Cong trinh Trii sâ Tng cOng ty hqp tác kinh t - Quân khu 
4t,chüc: 

-Kdandängk'drthi; 

- K' thóa thuân lien danh; 

- K các van bàn, tài 1iu d giao djch vOi Ban T chüc trong qua trInh tham gia 
thi tuyn, k cã vic trInh bay báo cáo phuang an dr thi, d ng và tip than giãi 
thrnmg cuc thi; 

- Quyt djnh các ni dung lien quan dn quyn tác giã cüa phuang an dr thi; 

- Thuung thão, kr  k& Hqp dng thirc hin 1p dr an du tu xây dirng cong trInh 
và các bithc thi& k tip theo nêu dugc hra ch9n; 

Ngix&i duqc üy quyn nêu trên chi thçrc hin các cOng vic trong phm vi üy 
quyn vài tu cách là dai  din hcip pháp ciia [Ghi ten dan vj tix vn thit k 

[Ghi ten nguci dai  din theo pháp luat cüa dan vj tu vn thit k] 
chju trách thim hoàn toàn v nhirng cong vic do [Ghi 
ten ngtthi duoc 1iy quyn] thirc hin trong pham vi üy quyn. 

Giy üy quyn có hiu hrc k lit ngày dn ngày. Giy üy quyn nay 
dugc 1p thành bàn có giá trj pháp l thu nhau, nguO'i üy quyn giü bàn, 
ngtthi dugc ñy quyn gii bàn. 

Ngrii duçc üy quyn 

[Ghi ten, chirc danh, kr ten và dóng 
du (nu co)] 

Ngi.thi y quyn 

[Ghi ten ngui di din theo pháp 
1u.t cña don vj tix v.n thit k, chüc 

danh, k ten và dóng duJ 



Ghichü: 

(1) Tnring hcip ñy quyn thi ban géc gi.y ñy quyn phài duçic gui cho Ban T 
chic cüng vó'i don däng kr dir thi. Vic üy quyn cüa ngithi di din theo pháp 1ut 
cña don vj In' van thiêt kê cho cp phó, cp dithi, Giám doe chi nhánh, ngixñ dimg 
du van phông dai  din cña don v tu vn thik k d thay mitt cho ngui dti din theo 
pháp 1ut cUa don vj tu van thi& k thirc hin mt ho.c các ni dung cong vic nêu 
tren day. Vic si'r diing con du trong trithng hçip duqc üy quyn có th là du cüa don 
vi tu van thit k hoc dâu cüa don vj ma cá nhân lien quan dixçic ñy quyên. Nguô'i 
duc ñy quyn không duçic tip tiic üy quyn cho ngLthi khác. 

(2) Pham vi üy quyn bao gm mt hoc nhiu cong vic nêu trên. 

(3) Ghi ngày có hiu lirc và ngày h& hiu lirc cña giy ñy quyên phii hçp vth qua  71

trinh tham gia thi tuyên. 
NG CONG 

JP TAC KIN 



Phu hic 2 

THOA THUA.N LIEN DANH 

ngày tháng näm  

Thi tuyn phrnmg an kin trCtc Cong trinh Trii sâ Tng cong ty Hcip tác kinh 
têlQuan khu 4, 

Can cü thông báo v vic thi tuyn phixcing an kin true cong trinh Trii s6 Tng 
cong ty Hcip tác kinh t/Quan khu 4, 

Chig tôi, di din cho các ben k thôa thun lien danh, gm có: 

Ten thành viên lien danh . . [Ghi ten tirng thành viên. lien danhj 

Dai din là ông/bà:  

Chüc vu:  

Diachi:  

Dién thoai:  

Fax:  

E-mail:  

Tài khoàn:  

Ma s thu&  

Giy üy quyn s .ngày.....tháng.....näm.....(tnthng hqp duçic üy quyn). 

Các ben (sau day gi là thành vien) tMng nht k kt thOa thu.n lien danh vri 
các ni dung sau: 

Diu 1. Nguyen t.c chung 

1. Các thành viên tr nguyen hInh thành lien danh d dir thi tuyn phixcmg an kin 
tthc cOng trInh Trii s Tng cong ty Hçip tác kinh têlQuan khu 4(sau day gi là 
phiwng an kin tr(ic). 

2. Các thành viên thng nhtt ten gi cüa lien danh cho mi giao dch lien quan 
dn cuc thi nay 1à .. [Ghi ten cüa lien danh theo thOa thutn] 

3. Tnning hçip phucing an kiên true duçcc hra chQn, khOng thành viên nào có 
quyn tr chi thirc hin các trách nhim và nghia vit dà quy djnh trong Quy ch thi 
tuyn dã diiçic Tng cOng ty Hcip tác kinh t ban hành ngày ... tháng .... näm 2022. 
Tnthng hçip thành viên cüa lien danh tir chi hoàn thành trách nhim riêng ci'ia mhih 
nhu dã thOa thun thI thành viên do bi xü l nhu sau: 

a) Bi thixông thit hai  cho các ben trong lien danh; 



b) Bèi thuing thit hai  cho Dcin vj t chüc thi tuyM theo quy djnh neu trong 
Quy ch thi tuyn; 

c) HInh thüc xü 1 khác {Ghi rö hInh thirc xi:r 1 khácj. 

Diu 2. Phân cong trách nhim 

Các thành viên thng nht chju trách nhim chung, trách nhim riêng d dir thi 
tuyn phumg an kin triic dôi vói tirng thành viên nhir sau: 

1. Thânh viên dirng du lien danh. 

Các ben nhât fri üy quyn cho {Ghi ten mt béni lam 

thành vien di'mg du lien danh, dai  din cho lien danh trong nhüng phtn vic sau': 

a) K don däng kr  dir thi; 

b) K các van bàn, tài 1iu dê giao djch vài Ban To chirc trong qua tTInh tham 1a\ 
thi tuyn, kê Ca vic trInh bay báo cáo phuang an dir thi; TE1  

c) Tham gia qua trinh thuang thào Hçp dng thirc hin 1p dir an du tu 
dirng cong trInh và các birâc thit kê tip theo nêu dirge lixa ch9n; 

d) Các cOng vic khác [Ghi rô ni dung the cong vic khác nu co)J. 

2. Các thành vien trong lien danh thOa thun phân cong trách nhim thrc hin 
cong vic theo bang duài day:2  
STT Ten do'n vj lien danh Ni dung cong vic dam nhn Ti 1 

(%) 
1 
2 
3 

Tng eng Toãn b Cong vic 100 

3. Hiu lire cüa thOa thuân lien danh 

1. ThOa thuan lien danh có hiu 1ire k tü ngày k. 

2. ThOa thun lien danh chm düt hiu hrc trong các tnthng hgp sau: 

a) Các ben hoàn thành trách nhim và nghia vii cüa mInh; 

b) Các ben c1ing thôa thun cMm dirt; 

c) Phixong an kin tntc cüa lien danh t chrc tir vtn thiét k không dirge hra ch9n 

d) Hñy thi tuyn theo thông báo cüa Don vj t chirc cuOc thi. 

Thôa thun lien danh dirge ltp thành bàn, mi ben gift .bãn, các 
bàn thôa thuan cO giá fri pháp 1 nhix nhau. 

D4J DIN HQP PHAP CIJA THANFI VIEN DONG DAU LIEN DANIEL 

{Ghi ten, chüc danh, k ten và dóng duI 



DAT DII3N  HOP PHAP CUA THANH \TIEN LIEN DANH 

[Ghi ten lirng thành viên, chüc danh, k ten và dóng duJ 

'Phm vi üy quyn bao gm mt hoc nhiu cong vic nêu trên. 

2 D v lit vn thit k phâi ghi rO ni dung cOng vic cii th và ithc tinh t 1 % 
tixang irng ma tirng thành viên trong lien danh sê thrc hin, trách nhim chung, trách 
nhim cüa tirng thành vien, k câ thành viên dng du lien danh. 

Di din hçp pháp cüa thành viên dirng du lien danh có th là ngthi dai  din 
theo pháp 1ut hoc ngtxii duqc ngu&i dai  din theo pháp 1i4t üy quyn. 

Dai din hçp pháp cüa thành viên lien danh có th là ngtthi dai  din theo pháp 
14t hoc ngthi dixçic nguäi di din theo pháp lust üy quyn 



U TOM LU'QC QUA T1ÜNH HOT DQNG 

ICH D4T DIJC CUA JXN Vj TU VAN TIIIET KE 

A. Qua trinh hInh thành và hoat dng, cci cu cüa don vj tis vn thiét k 

[Mo tã torn tt qua trmnh hInh thành và t chüc cüa don vj tir vn thit k 
(tnthng hçip lien danh thI mO tã don vj mi thành viên trong lien danh). Mo tá so 
krcmg chuyên gia tu vn chuyên ngành ma t chirc tu vn thit k kr hqp dng lao 
dng dài han  hoc không xác djnh thai han  và nêu rO sO näm kinh nghim cüa tang 
chuyên gia]. 

B. Thành tIch dat  di.roc 
TONG CO 

HOP TACR [Tom tAt ni dung, quy mô các d an quy hoach, các cong trinh kin trüc 
vj tir vAn thit k dã tham gia thi tuyn hoc dã thirc hin; các giái thrnng dat  di.r 
trong linh virc thit kê quy hoach, kiên tn'ic do to chc quOc tê/tai Vit Nam Co 'U 

tin t chüc dánh giá - kern theo tài lieu chirng minh]. 



Phu luc 4 

S€% YEU LY L!CH  CUA CHUYEN GIA 

Vi trI dr kin dam nhiêm:  

Ten dan vi tu vtn thit k:  

Ho ten chuyên gia Quc tjch  

Ngh nghip:  

Ngày, tháng, näm sinh:  

Tham gia t chirc ngh nghip:  

Qua trInh cong tác: 
Thii gian cong tác 
(tü nám . . . dn nám) 

Ten dan vj, 
ca quan 

Thông tin chi tit (dja ch1 

diçn thoqi, email ngwô'i dwcic 
tham chiêu dé ching thyv) 

Vi trI cong vic 
dam nhân 

Nhim vi.i dr kin diigc phân cong trong vic 1p phirang an kin tr(tc dir thi: 
Chi tit nhim vii dir kin di.rgc phân 
cong trong vic 1p phuang an kin tritc 

(Neu các hang muc cong vic cu th trongphu 
lyc 5 ma chuyên gia thiçic phOn cOng thz!c 
hiên) 

Nêu kinh nghim thirc hin nhiing cong 
vic, nhim vt lien quan trwrc day 
d chrng minh khà näng thirc hin cong 
vic, nhim vii drn7c phân cong 

[MO tã chi tit kinh nghim và các khóa dào to dã tham dir dáp üng phm vi 
cong tác duçc phân cong. Trong phn mO tâ kinh nghim can nêu rO nhim vi duçic 
phân cOng cii th trong tmg dr an và ten / dja chi cüa chi:i. dâu ttx 

Thành tIch dat diwc: 

[Thng kê các giãi thithng ma chuyên gia dã dt duqc vâi vai trô là tác giã!chü 
tri1thit k tnthng!tham gia trong linh virc thit k quy hoich, kin true do t chrc 
quc t tai Vit Nam có uy tin t chirc dánh giáj 

Trinh do hoc v.n: 



[Nêu rô các bng cp lien quan, t chirc cp b.ng, thii gian h9c và loai bang cap] 

Ngoi ngü: 

[Nêu rö trmnh d ngoi ng] 

Thông tin lien h: 

[Nêu rô ten, s din thoai, e-mail cüa ngithi cn lien h d di chiu thông tin] 

Tôi xin cam doan các thông tin nêu trên là dung s1r that,  nu sai tôi xin chju trách 
nhim tnxóc pháp 1ut. 

 ngày.....tháng näm.. 

Ngixôi khai 

Ghi chü: 

[K ten, chüc danh và ghi rö h te 71. 

ll TE' 

- Dan v! tu vn thit k gCri kern theo bàn sao hçip dng lao dng, 
nghip, chfrng chi hành ngh chuyen mon cüa các chuyên gia tu vn nêu tren. 

- Di vOl chuyên gia darn nhn chuc danh là chU triIthit k truOng con phái 
cung cp tâi lieu chüng minh dã thirc hin thiêt k kiên trñc It nht 01 cOng trmnh cap 
II trO len. 



Phi4c5 

DANH SACH NHAN SI DU MEN THAM GIA LP 
PHIf(NG AN MEN TRUC 

I. Nhân sir chü chôt cüa t chfrc tir van thit k 
STT Hç ten Chfrc danh bô trI 

cong vic trong diy an 
S nãm 
cong tác 

Dja dim cong tác 

1 
2 

II. Nhân sir do t chfrc tir vn thiêt k huy dng 
STT HQ ten Chfrc danh bô trI 

cong vic trong dir an 
S näm 
cong tác 

Oja dim cOng tác 

1 
2 

III. Nhân sir khác 
STT Hç ten Chfrc danh bô trI 

cong vic trong dir an 
S näm 
cong tác 

Dja dim cong tác 

1 
2 

- Nhân sr chü ch& có hqp dng lao dng dài hn hoc không xác dnh thii 
hn kfr  vi dcm vj tu v.n thiêt k. Tnrng hçTp sir ditng mt so nhân sir chü ch& 
không thuOc  quãn 1 cüa dcm vj tti vn thiêt k thI kê khai theo miic II và phãi neu 
rO1do. 

- Dan vj tix vn thit k gCri kern theo ban sao hçip dng lao dng; ban chiip - 
bang t& nghip, chirng chi hành ngh chuyên mon và sci yu 1 ljch ciia các 
chuyên gia tis van nêu trên theo Phii hic 4. 



24716-Ct  

luc 6 s- 
TONG CONG TY \ 

* 

\ Vj)  
CAC Dli' AN oA vA BANG THVC HIN TRONG LINH 
lET xE MEN TRUC TiJ NAM 2010 DEN NAM 2021 

STT Ten hçp 
dng 

Ten thy an Ten chü dâu 
tir 

Bja dim 
xây diyng 

Thôi gian 
thirc hin diy 

an 

1 
2 

Dan vj tix vn thit k g1ri kern theo bàn sao kern theo tài 1iu ch(rng minh dà 
thrc hin thi& k kiên true It nhât cong trInh cp II tth len. 



QUAN KHU 4 CONG HOA xA HO! cHtJ NGIIIA VHT NAM 
TONGCONGTYHQPTACKINHTE Dc1p-Ty'do-Hinh phuc 

S: 83/NQ-HDTV Ngh An, ngày 27 tháng 4 nãm 2022 

QUYET D!NII 
V/v phê duyt Nhim vy thit k phuong an 

kiên trüc dãu tu' xãy drng Try so' Tong cong ty 

HQI BONG TITANH VIEN 

Tán th Luçt Xáy dyng ngày 1 8/6/2014, Lut tha dói bó sung mç5t so ä'iéu cia 
Lu1t Xây dyng ngày 1 7/6/2020, 

Can th Lutt Kiê'n tric ngày 13/6/2019, 

C'án c& cOc Nghj djnh cia ChInh phz: Sá 85/2020/ND-C'P ngày 17/7/2020 quy 
dnh chi tiêt mót so diêu cia Luát Kiên trzc; So 15/20]5/ND-CP ngày 03/03/2021 
ye quán i3 dt an dáu tvc xáy dyng, so 10/2021/ND-'P ngày 09/02/202 1 ye qucin 1j 
chi phi dciu tzc xciy dyng, 

Can cir Thong tu' so' 157/2019/TT-BQP ngày 15/10/2019 cza B QuO'c phOng 
hu'óng dan thi!c hin quyên, trách nhiêrn cia dcii din chi th hfru dOi vó'i doanh 
nghip do Nhà nu'ó'c nrn giü' 100% vOn diêu i và p/lan von nhci nwó'c tcii doanh 
nghip do Bç5 QuOc phOng quyêt djnh thành ip hoc du'Q'c giao qucin ly; 

Can cii' Quyé't djnh so' 688/QD-BQP ngày 10/3/2022 cia B Quoc phOng ye 
vic phé duyt chi tru'o'ng dâu tu' xáy c4rng  Try sà Tong cOng ty HQp tcic kinh tê, 

Cánc& Quyé't djnh so' I388/QD-BQP ngciy 26/4/2022 ye vic phé duyt Ké 
hogch to chá'c và Hi dOng thi tuyên phu'o'ng On k/en trzc dy' On Try sO' TOng cOng 
ty HQp tOc kinh té, 

Can ct Diu lé to' chz'c, hoat d5ng cza TOng Cong ty HQp tOc kinh té',' 

Can th Quyêt nghj cza Ban ThwO'ng vy DOng zy TOng cOng ty tgi ph/en hQp 
ngOy 27/4/2022,' 

Can ci'i' Biên ban so' 81/BB-HDTV ngOy 27/4/2022 ci?a Hi dOng thành viCn 
thong qua Nhi,n vy thiét ké, Quy ché thi tuvén phu'o'ng On kién trzc Dy' On Try sO' 
TOng cOng ty. 

QUYET D!NII: 

Biu 1. Phê duyt Nhim viii thit k phu'o'ng an kin true dãu tu' xãy dy'ng 
Try s& Tong cong ty, vói nhü'ng ni dung sau: 

1. Quy rnô du tu' 
- Din tIch nghiên cü'u xây dçmg dr an: S:  3.444,9rn2; 

-Din tIch xây dijng: Tü 1.200 - 1.500 rn2; 

- Mt d xây drng: tü 40-60%; 



TM. I BONG TIIANH VIEN 
U TICII 

TONG CONG TY 
HQP TA 

2 

- Din tIch dê Xe: TInh toán vâ thit ké din tIch d xe cho cong trInii can cir thco 
sO lucmg nguôi lam vic vâ tuân thu theo QCVNI3:20 18; 

- 'I'âng cao: 01 tang ham; 15 tang nôi; 

- Din tIch tang hrn khoâng 3.000 rn2; 

- TOng din tIch san xây dirng ph.n ni khoâng 12.800 m2; 

- Cong trInh cp 2, nhórn B; 

- Bâc chiu hra: Bâc 2; 

- Tng vn du tu ciia dir an: 180 t dng. 

2. Nguyen täc thit kê 

- Dam bão dáp üng cong näng si:r ding, bn vting, rn5' quan, kinh t, an toàn, phà 
hcip vth bàn sac van hóa dan tc, hôa nhp vói cânh quan khu vrc. 

- Phii hcip cânh quan, mOi tru&ng và diu kin tçr nhiên, khI hu theo viing, lãnh 
th& ha tang trong khu virc thôi diem hin tai  vã quy hoach tuong lai, báo darn an 
ninh, báo m.t khi vn hành, d dàng v sinh, bào du'O'ng, sua chüa. 

- Khuyn khIch áp ding tiCu chI Kin tr1c xanh, titt kirn nàng lucmg, than thiari 
vOi rnOi tnthng, tn dyng tôi da chiêu sang và thông gió ti,r nhiCn. 

- Darn bào yCu c.0 tip cn sir diving cho ngu'ôi khuyt ttt. 

- Bô phn bão v, phông cháy chira cháy grn h thng Camera quan sat các hoat 
dng chInh cüa cci quan, h  thông kiêrn soát  an ninh,  kiêrn soát djch bnh, cOng ti,r 
ctng, h thông diêu khiên phông cháy ch&a cháy dê phát hin và th 1 kjp thô'i khi có 
sy c; h thng tiró'i cay tir dng, chiêu  sang  san vu'ôn tir dng. 

(Oil net có Nhim vii thiét klphuvng an kiln tnc &u tu' xáy dy'ng 7)-.i so Tdng 
Cong ty I-Icrp tác kinh tê do Van pliOng Tu' van và Chuyén giao cOng ngh x4y dy'ng 
Truthig DQi hQc Kién tnc ip kern theo) 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê ti1 ngày k. Tong giárn dOc, Ban Du' an 
dâu tu xày dirng trii sO' Tong cOng ty, chi buy các co' quan, do'n vj lien quan chju 
trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
- ]'hü trtrang BTL QK4: 
- PhOng Doanh tri/CHC QK4; 
- BTV Dãiig ily: 
- HDTV: 
- Ban TGD; 
- Kiêii soát viên; 

Nhu' Diêu 2: 
- L.ru: V'l'. VP. VH 25. 

Thu'Qng tá Ph?nl Hung Thãng 
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PHAN 1: CAN C1J' L4LP NHIM VIJ 

I. CAN Ci5' PHAP L'Y 

Lut Xây dirng ngây 18/6/2014; Lust Xây dirng sCra diii ngây 17/6/2020; 
Lust Dâu tu cong ngáy 13/6/2019; Lut Dâu thâu ngày 26/11/2013; Lust Kiên 
tri'ic ngày 13/6/20 19; 

Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 quy djnh chi tit thi hành 
mt so diêu cüa Lust  Dâu lit công; Nghj dnh so 85/2020/ND-CP ngày 17/7/2020 
ye Quãn 1 không gian, kiên trüc, cânh quan do thj; Nghj drnh so 15/2021/ND-CP 
ngày 03/3/202 1 quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye quãn 1 dr an dâu lit xây 
dirng; Nghj djnh so 10/2021 /ND-CP ngày 09/02/2021 ye quãn 1r  chi phi dâu lit 
xay dirng; Nghj djnh sO 76/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa Chinh phñ ye vic 
quy dinh ye tiêu chuân 4t chat htu can dôi vi quân nhân ti ngü, cong nhân và 
viên chCrc quôc phông; 

Can ccr Quyt djnh s 688/QD-BQP ngáy 10/3/2022 cña B Quc phông v 
phé duyt chü trtrong dâu tix dr an Dâu tti xây dmg Trit sâ Tong cong ty Hçrp tác 
kinh tê/Quan khu 4; 

Quyt djnh s 1073/QD-QK ngày 11/5/2021 cüa BTL Quân khu 4 v vic 
phê duyt diêu chinh quy hoach TOng mt bang Doanh trai Tong cOng ty hcip tác 
kinh tê/Quân khu 4. 

II. TIEU CHUAN AP DVNG 
- Nghj djnh s 76/20161ND-CP ngày 01/7/2016 cüa Chinh phü v vic quy 

djnh ye tiêu chuân 4t chat hu can dôi vth quân nhân tai ngü, cong nhân và viên 
chüc quôc phông. 

- Các Quy chutn, tiêu chuAn hin hành áp dting trong thi& k xây drng 
cong trInh: 

MEN TRUC 

TC\TN 43 19:2012 Nhà và cong trinh cong cong - Nguyen tc cc ban 
dê thiêt kê 

TCVN46O1:2012 Cong sà, cci quan hành chInh nhà nuOc- Yêu cu 
thiêt kê 

3 IQCXDVNO1:2021/BXD 
Quy chun k5 thutt quc gia v quy hoch xây 
drng 

Quy chutn xây dimg Vit Nam- Nhà i và cOng 
trInh cOng cong - an toàn sinh mng và sue khOe 

Quy chun k5' thutt quc gia Ye nguyen tc phân 
loai, phân cap cong trInh xây dirng dan ding, 
cOng nghip và ha tang k thi4t do thj 

4 QCXD\TN 05: 014/BXD 

5 QC\TNO3:2012/BXD 



6 QCVN10:2014/BXD 
Quy chun k thuat quc gia v xây dijng cong 
trInh dam bào ngithi khuyêt tat tiêp ctn sir dung 

7 QCVN 09:20 13/BXD 
Quy chun k5' thut quc gia v các cOng trinh 
sir diing näng krçmg hiu qua 

8 QCVNO6:2021/BXD 
Quy chun k5? thut quc gia v an toàn cháy cho 
nba và cong trInh 

9 iQCVN13:2018/BXD Quy chutn k5 th4t quc gia v Gara OtO 

10 QC\TN 04-1:2015/BXD 
Quy chuân k thut Quôc gia ye nhà a và cong 
trInh cong cong 

1 Tuyn tp "Quy chutn Xây dirng Vit Nam". 

2 TCVN2737-2006 Tãi trng và tác dng. Tiêu chun thit k 

3 TCVN1O3O4:2014 Móng cQc - Tiêu chutn thi& k 

4 1CVN5574:2012 
Kt du bêtông và bêtông c& thép - Tiêu chun 
thiêtkê 

5 TCVN5575:2012 Kt cu thép - Tiêu chun thi& k 

6 TCVN9386:2012 Thit k cOng trmnh chju dng dt 

7 Các tâi 1iu, tiêu chutn chuyên ngành Co lien quan 

1 
Quy chuân h thông cap thoát nithc trong nba và 
cOngtrInh 1999 

2 QC\TN 14:2008/BTNMT Quy chun k thut quc gia v nithc thai sinh hott 

3 T.C.V.N -4513 - 88 Tiêu chuân thiêt kê cap nithc ben trong 

4 T.C.V.N - 4474 - 87 

6 TCVN- 7957-2008 Tiêu chuân thi& k thoát rnthc ben ngoài cong 
trInh 

1 1CVN5687-2010 Tiêu chu.n thit k Thông gió, Diu hoà không khI 
vàsithiâm 

4 

II KETCAU 

III CAP THOAT NU'OC 

Tiêu chun thit k thoát nithc ben trong 

5 TCVN-33-2006 Tiêu chdtn thit k ctp nithc ben ngoài cOng trmnh 

IV IMEU HOA KHONG Kill 

Quy chuân xây dmg Vit Nam QC\TN 
06:20 10/BXD, QCXDVN 08: 2009/BXD, 
QCXDVN 05: 2008IBXD 

Tiêu chun ch tto lAp dtt và nghiêm thu h th6ng 
Thông gió, Diêu hoà khOng khI và Cap lanh 
TCXD 232 - 1999 
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4 TCVN 4088- 1997 Tiêu chun sé 1iu khI htu dung trong XD 

5 TC\TN 4086 - 1985 Tiêu chuAn an toàn din trong xây dirng 

6 
TCVN 2622 - 1995, Tiêu chun phông chng cháy n cho nhà và cong 

'TCVN616O-1996 Itrmnh 

7 TC\TN 3985:1999 Tiêu chun mIrc n cho phép tai  các vj trI1àmvic 

8 TCXD\TN 175: 2005 Müc n ti da cho phép trong cong trinh 

9 
Tham kháo các tiêu chun thông gió và Diu hoâ 
không khI và suâi am trên the gii: ARI, BS và 
ASHRAE 

vPccc 

1 TC\TN 6160:1996 Tiêu chun Phông cháy, chüa cháy - Nba cao tng - 
Yêucâuthiêtkê 

2 TCVN 3 890:2009 V phucmg tin Phông cháy vá chira cháy cho nhâ và 
icôngtrmnh 

QCVN 06:2021/BXD Quy chun k thutt quc gia An toàn cháy cho nhà Va 
cong trInh 

VI'; BMS 

1 TCVN 9206: 2012 Tiêu chun dt thi& b din trong nhà a và cong 
trInh cong cong 

2 TCVN 9207: 2012 Tiêu chutn dat thxông dn diên trong nhà a va 
cong trmnh cong cong 



PHAN 2: NHIM VU THIET KE 

I. THÔNG TIN CONG TRINH 

1. Thông tin chung 

1.1. Ten cong trInh: 

Tri si Tng cong ty Hçp tác kinh t. 

1.2. Dia dim 

- Cong trinh nm tai s 187 dithng Lê Dun, thành ph Vinh, tinh Ngh 
An, diên tIch dat hçip pháp là: 4.368,9 m2: 

+ PhIa Dông - Bc: Giáp ththng Lé Dun; 

+ PhIa Tây - Bc: Giáp Bão tang Quan khu 4; 

+ PhIa Tây Nam: Giáp cor quan Diu tra hInh sir Quân khu 4; 

+ PhIa Dông - Nam: Giáp dithng Phuçmg Hoàng. 

1.3. Quy mO, chi tiêu quy hoch xây du'ng cOng trInh 

- Quy mô cong trInh dr kin: 

+ Diên tIch nghien cfru xay dimg d1r an: S= 3.444,9m2; 

+ Din tIch xây dirng: Tr 1.200 - 1.500 m2; 

+ Mt d xây drng: Tir 40-60%; 

+ Diên tIch d Xe: Tmnh toán và thit k din tIch d xe cho cong trInh can 
cü theo so hxçmg ngixii lam vic và tuân thu theo QCVN 13:2018; 

+ Tang cao: 01 tng ham; 15 tang ni. 

- Tng vn du ttx cüa dir an: 180 tr dng. 

- Cong trinh dtp 2, nhóm B. 

- Bâc chiu h:ra: Bc 2. 

2. Muc tiêu dâu tir, nguOn von, thôi gian thic hin 

2.1. Muc tiên dâu tir 

- D.0 tu xây dirng Trii sâ Tng cOng ty Hcip tác kinh t nhtrn dáp img nhu 
câu van phông lam vic cho can b cOng than viên cüa cor quan TOng cong ty và 
các dorm vi trong To hçp TOng cong ty; gop phân hoàn thin h tang dO thj, kiên 
tritc và cãnh quan, có cong näng sü ding hiên dai  và tth thành diem nhân kiên tric 
trên dja bàn, tiiang xüng v&i vj the cüa Tong cOng ty, quáng bá có hiu qua th'xorng 
hiêu TOng cOng ty câ frong nithc và nrn9c ngoài; gop phân dê Tong cong ty thuc 
hin tOt các nhim vi dôi ngoti và hoàn thành tot các thim vi duvc giao. 

2.2. Nguin vn dâu tir 



7 

Ngun von Ngân sách Quôc phông và vn tçr có cüa Tong cong ty Hçip tác 
kinhtê. 

2.3. ThM gian thiyc hin 

- Th?L1i gian thirc hin dir an: Nàm 2022-2024. 

- Thii gian 1p phiring an kin trüc: Theo thir m?ii cüa Chñ du tu (dir kin 
45 ngày). 

II. NHI1M VIJ THIET KE 

1. Yêu cu chung 

1.1. Quy mô du tir 

- Din tIch nghiên ciru xây dung dir an: S= 3.444,9m2; 

- Dien  tIch xây dung: Tir 1.200 - 1.500 m2; 

- Mt d xây drng: ttr 40-60%; 

- Din tIch d Xe: TInh toán và thit k diên tIch d xe cho Cong trInh can 
cr theo so lrn7ng ngithi lam viec  và tuân thu theo QCVN 13:2018; 

- Tang cao: 01 tng hm; 15 tang ni; 

- Din tIch tang hm khoãng 3.000 m2; 

- Tng dien  tIch san xây dirng phn ni khoáng 12.800 m2; 

- Cong trInh cp 2, nhóm B; 

- B.c chju lira: Bc 2; 

- Tng vn dtu tu cüa dir an: 180 t' dng. 

1.2. Nguyen tc thiêt k 

- Dam bão dáp irng cong näng scr ding, bn v&ng, m5' quan, kinh t& an 
toàn, ph'Ct hçp vri ban sac van boa dan tee,  hôa nhp vth cánh quan khu vtrc. 

- Phü hqp cánh quan, môi tnthng và diu kien tir nhiên, khI hu theo vCing, 
lãnh thô, ht tang trong khu vrc thii diem hien  ti và quy hoch tinYng lai, bão 
dam an ninh, bâo mt khi 4n hành, d dàng ye sinh, bão duông, süa chüa. 

- Khuyn khIch áp diing tiêu chI Kin trác Xanh, tit kiem näng hxçing, than 
thien vài môi tnxing, tn diing tôi da chiêu sang và thông gió tir nhiên. 

- Dam bão yeu cu tip cn sü dung cho ngixi khuyt tat. 

- B phn bão ye,  phông cháy chra cháy gm h thng Camera quan sat các 
hoat dng chInh cüa cci quan, h thông kiêm soát an ninh, kiêm soát djch benh, 
cong tr dng, h thông diêu khien phông cháy cha cháy dé phát hien  và xü l 
kp th?ii khi có sur cô; h thông tirâi cay ttr dng, chiêu sang san vixôn tr dng. 

2. Thông tin v diu kin khu dt 

- Ha t.ng k thutt. 
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- KhI hu thüy van. 

- Diu kin dja cht. 

- Cc sâ k thutt ha ttng. 

3. Các yen cu v Quy hoich tng mt bng 

- Dam bão dung thoâ thutn phrnmg an quy hoach Trii s Tng cong ty Hcip 
tác kinh t/ QK4 cüa UBND tinh Ngh An véd các chi tiêu quy hoach ci the nhi.r 
sau: Mitt  do xay dimg 40%-60%, tang cao tOi da 15 tang, chi giéd xây drng Eu 
so vth chi giài du&ng dO các tuyên dithng tôi thiêu 6,Om. 

- Dam báo giao thông ni b xung quanh khi nhà kt hçip vâi giao thông 
ngoài khu dt dáp irng tiêu chI phOng cháy cha cháy khi có sr cO. Các lôi 
1ênJxung ham can duçic bô tn riêng bit tránh hin tuçing giao thông b giao cat 
yen các dithng hin hIru. 

- Du ni dng b vói h th6ng ha tAng k5 thut khu vrc theo quy hoach. 

- Dam bão các yeu cAu v an toàn PCCC, thoát nan,  an toàn khi cong trInh 
CóSUCÔ. 

- Dam bão tInh b th, hin dai  cüa cong trInh, phü hçp vth th loai  trii sâ 
van phOng nhtrng không tách bit veni tong the các cong trInh lan cn và tao  diem 
nhIn dçp, hài hOa vâi khu vrc xung quanh. 

4. So' b v giãi pháp k5 thut 

- M(t s yêu cAu v giâi pháp 4t lieu, kt cAu: 

+ Yt 1iu be tong: Si:r dimg vira be tong ttxcn san xuAt tai  tram trn phü hçp vói 
thirc tê tai  thj tnthng xây drng tai  Ngh An cüng nhix quy mô tài trçng cOng trInh; 

+ Vat 1iu thép: Sü diing chüng '°a  thép thông diing, hin có ngoài thj 
trithng: Thép CB240-T duing kInh D<1O; Thép CB300-V di.thng kInh 
10<D<16; Thép CB400-V duenng kInh D>=16 ...; 

+ TiRing xây: Sr diing gch không nung (loi xi mäng c& 1iu), phü hqp 
vO'i chü tnio'ng cña B Xây dung ye vic không sir dicing gch dat set nung trong 
cong trinh xay dung dan ding. Kêt hçip sü d%ing gach nung dO sü duung tai  nhüng 
vj trI yeu câu chông thâm nhuz khu v sinh, ttthng bao phIa ngoài tréd ...; 

+ Giài pháp 4t 1iu chInh là be tong c& thép d toàn khi phü hqp véd dc 
diem, quy mô cüa du an cüng nhii khã nàng cung irng 4t tir, diêu kin thi cong 
thirc tê trên da bàn thành phO; 

+ Can cu tài lieu dja chAt tham khào khu vrc lan cn dim ra phucrng an 
móng, tiRing ham, san ham tao  thành khôi móng cüng chju tài trong di'rng và 
tãi trçng ngang. H kt cAu phAn than sCr during cOt,  dam san be tong cOt thép 
toàn khOi véni kIch thithc tiêt din dáp img khOng gian yêu câu kiên trác và Cong 
näng sü ding cUa cong trinh; 
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+ Giãi pháp phtn din, chng set: Thit ké h thng din ben trong cong 
trInh (dam bão theo các tiêu chuân, quy phtm hin hành) bao gôm: 

H thng din chiu sang, sinh hoat; 

H thng din dng lirc bao gm: cp din dn các tCi din thang may, 
til din may barn nithc sinh hott, may barn nithc ciru hóa, tü din tong diêu 
hoà, lit diên qut tang áp-hñt khói, tñ din quat thông gió tang ham, lii din 
thông tin lien lac ...; 

He thng chng set; 

Giâi pháp cp thoát nuâc, diu hôa, thang may, PCCC 
r A A A • A A • A A 9 A 5. Cac yeu cau ye thiet ke kien true, khong gian sir diing trong cong trinh 

- Cong näng, day chuyn hoat dng cüa cOng trInh rö rang, khép kin, phân 
djnh rO din tich các bô phn, không gian lam vic diiqc ho tn hçp 1r, thun 
tiên thay dôi khi có nhu cau. Tan diing trit dê thông gió, chiêu sang tr nhiên, 
tiêt kirn näng luçing, darn báo các chi tiêu kinh tê k5 thut trong giái pháp mt 
bang hInh khôi cOng trinh. 

- TInh toán, thit k darn bão din tIch hm d xe cho tôa nba theo các quy 
dinh hiên hành. 

- HInh thüc kin trñc, màu sc 4t 1iu hoàn thin trên nguyen t.c hài hôa 
vâi cánh quan khu virc. 

- Sü ding các vt 1iu mdi, áp dung cOng ngh quân l' vâ diu hành tiên tin. 
- Dir kiên bô tn các dan vj trong tôa nhà: 

+ TInh toán quy mO diên tIch các chrc näng trong cong trInh tham kháo 
tiêu chuãn 4601:2012 và các quy dnh cña Bô Quôc Phông. Chi tiêt tgi Phy lyc 
1: Ccv cáu chic náng trong cong trinh, 

+ Di vâi cOng näng sü diing: Uu tiên tAng 1 dn tAng 5 1am khu dch vi, 
showroom gi1i thiu san phârn; lit tang 6 den tang 15 sü ding lam van phông 
lam vic và phOng nghi cüa To hçip Tong cOng ty (trong do có ho tn phOng hop, 
phOng nghi, phông kho luu tri, phOng kr thutt, phOng the diic, the thao; nhà 
än,bêp...). 

6. Các yêu cAu v thih k ngoi tht 

- PhAn kin tnüc mt ngoài hôa nhp vài cãnh quan xung quanh, uu tiên 
vic tn diing ánh sang tr nhiên trong phOng lam vic, giâm tiêu hao din nàng. 

- COng tnInh có san vithn, ch d xc d dithi tAng hAm. Cäncir vao s 1uçmg 
xe cüa can b và khách den giao dch lam vic dê bô trI sO chO do xe cho hqp 
1, dam bão dü diên tich theo các quy djnh m&i hiên hành. Phân luông giao 
thông lênlxuông, ralvâo hcp l tránh ün täc khi có sir cô xay ra. 
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- Co quy hoach cay xanh, tao cãnh quan dp, không gian thir giãn, nghi 
ngcli dông th?n kêt hçTp diêu hôa không khI và ánh sang, câi thin tot môi tnxng 
khi hu cho khu vrc cho cong trinh. 

7. Các yêu cu v thiêt k nôi that 

Ni tht d thi trang bi m&i dng b, hoàn chinh, phü hçip vâi tiêu chu.n 
trng dôi tuqng sü diing. 

A A A •. A - A 8. Cac yeu cau ye thiet ke hç thong ky thuit 

- H th6ng k thutt cong trinh dt chun tiên tin, dáp irng yêu c.0 khai 
thác cong ngh thông tin, mang tin hc trong hoat dng quán 1r  và diêu hành 
cUa ci quail. 

- Dam bão tin nghi, an toàn và báo v sue khOe cña ngithi sr ding. 

- Co trung tam tIch hçip dft 1iu, mang ni bô 

- CO h thng báo cháy và chüa cháy tir dng, h thng chiu sang trong 
trixcng hçip cO sir cO. 

- H thng k thu.t cO d an toàn cao, thutn kn cho vic ung phó các tInh 
trang khân cap, thun tin duy tu báo dithng. Dáp irng yêu câu tiêp c.n sü diing 
cüa ngL khuyêt tat. 

A A A A A 9. Yeu cau ye thiet b  cong nghç 

- Nghiên cüu áp ding các thi& b4 cong ngh tiên tin phic vi 4n hành nhix 
h thông quân 1r tOa nhà BMS (cho phép diêu khiên và quân 1 mçi h thông 
k5i thutt trong tOa nhà nhii h thông din, he thông cung cap nithc sinh hoat, 
diêu hOa thông gió, cânh báo mOi tnthng, an ninh, báo cháy - chfra cháy ... dam 
báo cho vic 4n hành các thiêt bj trong tOa nhà duçic chInh xác, kp thai, hiu 
qua, tiêt kim näng luçmg và tiêt kim chi phi 4n hành); h thông thiêt bj, am 
thanh phiic vit hçp tc tuyên 

- H thng thang may có tInh nàng hin dai  và phãi dáp frng nhu ctu giao 
thông thi.rng xuyên trong Co quail, dam bão cho ngthi khuyêt tt s'r ding drnic. 

10. Các yêu cu v kinh t 

- Cong trmnh cn có các chi tiêu kinh t - k5 thut ttxcing xirng vi cac chCrc 
nàng và nhiêm vii, dam bão các yêu câu ye k5' thut, m thut hin dai  và tin 
ding cho van phOng lam vic. 

- Müc d.0 tu hqp 1r  (khOng duqc vuçit thng vM du tix dã phê duyt). 

11. Các tài 1iu kern theo 

- Ban d hiên trang t' 1 1/200 cña khu dat. 

- Ban d chi giri dung dO. 
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BANG 1: C CAU CHIJ'C NANG TRONG CONG TRINH 

STT Nôi dung ° 
hrffng 

Diên 
tIchl 

ngtroi 
Tong Ghi chü 

I Co'quanTôngcôngty 68 1.124 
1 Chü tjch HDTV 1 40 40 
2 TGD 1 40 40 
3 PhóTGD 4 30 120 
4 KSV 1 30 30 
5 KSnôibô 1 24 24 
6 Thukr 2 18 36 
7 Tnthngphông 7 24 168 
8 Phóphông 7 18 126 
9 Nhân viên 44 
- Phông Chjnh trj 5 12 60 
- Phông To chüc LD 3 12 36 
- Phông Tài chInh 8 12 96 
- PhôngKH 10 12 120 
- Phông I(5T  thutt 3 12 36 
- PhôngCS 3 12 36 
- Vanphông 5 12 60 

10 Láixe,1tân 7 6 42 
11 Phông van thu báo mt 1 36 36 
12 Phông thu qu5r 1 18 18 
II Các don vi 1.500 

1 

VP Cong ty TNHH MTV 
Khoáng san và luyn kim 
ViéngChán 240 

- 
Giám dôc, phó giám dôc thi 
tmng, phó GD ChInh trj 3 24 72 

- Phông Quán trj hành chInh 4 12 48 
- Phông Tài chjnh 4 12 48 
- PhôngKinhdoanh 4 12 48 
- Phông lam vic chung 2 12 24 

2 
VP Cong ty TNHH MTV 
Khoáng san COECCO 192 

- Giám dôc, phó giám doe 3 24 72 
- Phông Quãn trj hânh chinh 4 12 48 
- Phông Tài chInh 4 12 48 
- Phông lam vic chung 2 12 24 
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STT Nôi dung 
° 

ltro'ng 

Diên 
tIch! 

ngtro'i 
Tong Ghi chü 

3 
VP Cong ty TNHH MTV 
Khoáng san Sat COECCO 192 

- Giám dôc, phó giám dôc 3 24 72 
- Phông Quán trj hành chInh 4 12 48 
- Phông Tài chInh 4 12 48 
- Phông lam vic chung 2 12 24 

4 
VP COng ty TNHH MTV 
Khoáng san Vàng COECCO 132 

- Giám dôc, phó giám dôc 2 24 48 
- Phông Quán trj hành chInh 3 12 36 
- Phông Tài chInh 2 12 24 
- Phôngtônghçrp 2 12 24 

5 
VP Cong ty TNHH MTVXây 
drng COECCO Lao 264 

- Giám dôc, phó giám dôc 3 24 72 
- Phông Tài chInh 4 12 48 
- Phông K hoach, k5r thutt 4 12 48 
- Phông Quán trj hành chInh 4 12 48 
- Phông xe may, thiêt bj 2 12 24 
- Phông1àmvicchung 2 12 24 

6 
Dzi din Viêng chán, Xiêng 
Khoãng 2 18 36 

7 Dzi din COng ty CP Cao su 144 
- Chñ tich, TGD 2 24 48 
- Phông tài chInh 2 12 24 
- Phông quail trj hành chInh 2 12 24 
- PhôngTônghcTp 2 12 24 
- Phông lam vic chung 2 12 24 

8 
XI nghip Xây drng 
COECCO 300 

- Giám dc, phó giám dc 3 24 72 
- BanKêhoach-kthuât 8 12 96 
- Ban Tài chinh 5 12 60 
- Phông1àmvicchung 6 12 72 

Tong cong 2.624 
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BANG 2- TI]NH TOAN DIN TICH BO Tnç% nuo Miu CAU THçC TE 
(CONG CQNG + Kc? THUiAT+PHUC VU+PHU TROD 

STT Noi dung 
S 

phong 
S 

. 

ngtro'i 
Diên 

. tich/ngiroi 
Ting 

A cQng 
Ghi 
chu 

Din tIch B phn cong cong và 
ky thutt 1.712 

1 Phông tip khách 1 40 1,0 40 

2 Phông tip khách quc t 1 60 1,0 60 

3 Phông tmyn thng 1 100 

4 Phôngh9pcôngtycon 1 60 1,0 60 

5 Phôngh9pcôngtycon 1 72 1,0 72 

6 
Phông h9p tnrc tuyn (Phông h9p 
cong ty mc) 

1 120 1,0 120 

7 Hitmng300ch 

a Hitnr&ng 1 300 0,80 240 

b Phông phii trg 2 1 30 60 

c San khu chinh 1 1 50 50 

d San khtu phii 2 1 15 30 

8 
PhOng st'ra chira trang thit bj tin 
hoc 

1 30 

9 PhOng may chü 1 30 

10 Kho 

a Kho luu tifr tài lieu 20 30 600 

b Kho tài 1iu ch phát hành 1 30 30 
Kho chira may móc và trang thiêt 
b c quan 

2 50 100 
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STT Noi dung S 
phong 

S . 
ngu'o'i 

Diên 
tich/nginn 

Tong 
cQng 

Ghi 
chu 

11 PhôngCNTT 1 3 10 30 

12 Phông thông tin lien 1?c 1 1 30 30 

13 Phông trrc ban 1 30 30 

Din tich B phn phiic vii Va 
phiitrçr 

1 806 

1 Phôngytê 30 

2 Bp nu + Soan chia + Kho 60 

3 Phôngänchung 200 1,2 240 

4 Phôngännhô 60 60 

Không gian giãi lao - Cafe, giái 
khát 

60 60 

6 Các phông k thutt 120 120 

7 Khuvsinhcôngcng 16 30 480 

8 
Phông nghi can b cong nhân 
vien 

63 12 756 

Tong c9ng 3.518 
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BANG 3- TINH TOAN DIN TICH KHAC THEO NHU CAU TH1J'C TE 
(CONG CQNG+Kc THUiT+PHUC VV+PHU  TR) 

STT Noi dung 
A So 

ngtroi 

A So 
phong 

Diên 
tich! 

ngtroi 
Tong Gin 

chu 

C DIIN TICH KHAC DUJC TINH THEO NHU CAU 3.700 I-Ill 

I KhuPhitrçi 200 

- Phôngthdycththao 200 1 1 200 

II Trung tam giôi thiu sdnphm 3.500 

Nhu 
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BANG 4- T!NH TOAN DIN TiCH KHAC THEO NHU CAU THVC TE 
(CONG CQNG+K THUiT+PHVC VV+PHV  TRQ) 

D 
DT KET CAU T11(NG XAY, CAU THANG 

2.958 Thu-c tl thkt 
s K) 30% (A+B+C) 

E TONG DIN TICH SAN PHAN NOI 12.800 A+B+C+D 

F DIEN TICH TANG 11AM 200 

25m2/ô 
tA  ° 

3.000 
100/oxe 

may và 50% 
oto 

3m2/xe 
may 

G H4TANGKc?THU4T 

1 B nrnic ngm sinh hoat + PCCC 2 2x150m3 
300 
m3 

2 Tram bin áp 

3 May phát dr phông 

4 H thtng cp thoát nrnc ngoài nhà 

H thng cay xanh, thâm cö, cng, 
tithng rào 

6 Nhàtrrcbáov 1 27 


















