
Phụ lục II 

QUY CHẾ THI TUYỂN PHƢƠNG ÁN KIẾN TRÚC 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU QUA SÔNG ĐÀO NỐI TỪ ĐƢỜNG 

SONG HÀO ĐẾN ĐƢỜNG VŨ HỮU LỢI, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /9/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

Chƣơng I 

GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Giới thiệu về dự án 

- Tên dự án: Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến 

đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định. 

- Dự án: Nhóm B. 

- Loại, cấp công trình: Công trình Giao thông, Cấp II. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Nam Định. 

- Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: Dưới 1200 tỷ đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu 

tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021÷2025. 

 2. Thông tin chung về cuộc thi 

- Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 

cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố 

Nam Định; 

- Cơ quan quyết định thi tuyển: UBND tỉnh Nam Định; 

- Cơ quan tổ chức thi tuyển: UBND thành phố Nam Định; 

 - Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức, 

cá nhân (gọi tắt là Đơn vị tư vấn) trong nước tham gia. 

- Hội đồng thi tuyển: Do UBND thành phố Nam Định quyết định thành 

lập. 

- Tổ kỹ thuật: Do UBND thành phố Nam Định quyết định thành lập, gồm 

các thành viên là cán bộ, công chức, viên chức của các phòng bàn chức năng của 

UBND thành phố Nam Định và các thành viên khác do UBND thành phố mời. 

 3. Hình thức thi tuyển 

- Là cuộc thi rộng rãi, dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong 

nước có có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện 

hành và tự nguyện tham gia. 

- Tổ chức tuyển chọn gồm 1 vòng, chọn ra phương án tốt nhất.  
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 4. Tính chất, mục đích thi tuyển: 

Quy chế là cơ sở pháp lý nhằm lựa chọn được phương án tối ưu nhất, thỏa 

mãn các yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế được duyệt. 

Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu qua sông Đào 

nối đường Song Hào với đường Vũ Hữu Lợi nhằm mục đích lựa chọn phương 

án kiến trúc tối ưu nhất, thỏa mãn được các yêu cầu của nhiệm vụ được phê 

duyệt. Công trình sẽ là một điểm nhấn của kiến trúc thành phố, có ý nghĩa lớn về 

chính trị và văn hóa, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị. 

 5. Yêu cầu: 

Các phương án thi tuyển phải đáp ứng đầy đủ các nội dung của Nhiệm vụ 

thiết kế được phê duyệt (khuyến khích các đề xuất ngoài nội dung Nhiệm vụ 

thiết kế góp phần nâng cao rõ nét tính hợp lý và hiệu quả của phương án thiết 

kế). 

Tổ chức phân tích, đánh giá các phương án đề xuất của các đơn vị tham 

gia dự thi trên cơ sở đó lựa chọn phương án tốt nhất trên tinh thần đảm bảo 

khách quan, mimh bạch, tuân thủ quy định của pháp luật.   

 6. Đơn vị tổ chức cuộc thi: UBND thành phố Nam Định: 

- Địa chỉ liên lạc: Số 10, đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định; 

- SĐT liên hệ: 0228.3849224. 

 7. Tổ kỹ thuật: Được thành lập theo quy định để thực hiện công tác thi 

tuyển, có nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi; 

- Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và kế hoạch thi tuyển cho các 

tổ chức, cá nhân dự thi; 

- Tiếp nhận, thống kê, quản lý và kiểm tra hồ sơ các phương án dự thi 

theo quy chế thi tuyển trước khi chuyển đến Hội đồng thi tuyển. 

 8. Hội đồng thi tuyển:  

- Hội đồng thi tuyển (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do UBND thành phố 

Nam Định quyết định thành lập. 

- Thành phần Hội đồng gồm 15 người. Bao gồm: 01 chủ tịch Hội đồng và 

14 thành viên hội đồng. Chủ tịch Hội đồng do Hội đồng bầu ra. 

- Cơ cấu: Lãnh đạo, đại diện các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; 

UBND thành phố Nam Định; Hội kiến trúc sư tỉnh Nam Định và các thành phần 

khác theo quy định. 

- Danh sách Hội đồng sẽ được công bố chậm nhất là 15 ngày trước thời 

hạn kết thúc tiếp nhận sản phẩm dự thi.  

- Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:  
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+ Hội đồng hoạt động độc lập, đảm bảo tính trung thực khách quan trong 

quá trình làm việc; 

+ Hội đồng làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng;  

+ Hội đồng làm việc theo Quy chế làm việc riêng. 

 

Chƣơng II 

THỂ LỆ CUỘC THI 

 

 1. Đối tƣợng đăng ký dự thi 

a) Đối với tổ chức, cá nhân dự thi: Tất cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng tại Việt Nam đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Được phép hoạt động về lĩnh vực kiến trúc công trình; 

- Có chứng chỉ năng lực hoạt động thiết kế công trình giao thông (cầu) 

hạng II trở lên; 

- Đã hoàn thành thiết kế tối thiểu 01 công trình cầu (cầu thuộc một trong 

các dạng kết cấu dự ứng lực, dây văng, extradosed…); 

- Cá nhân Chủ trì thiết kế kiến trúc phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế 

kiến trúc hạng II trở lên; 

- Cá nhân Chủ trì kết kết cấu phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế công 

trình giao thông (cầu) hạng II trở lên; 

- Ưu tiên cho các đơn vị từng có phương án đoạt giải cao trong các cuộc 

thi về thiết kế kiến trúc các công trình tương tự; các đơn vị có các chủ trì đồ án 

quy hoạch là các kiến trúc sư có danh tiếng ở trong và ngoài nước. 

b) Những đối tượng sau không được tham gia trong cuộc thi: 

- Một cá nhân hay nhóm thiết kế không có pháp nhân hành nghề phù hợp 

theo quy định; 

- Thành viên Hội đồng thi tuyển; 

- Chuyên gia cố vấn của Đơn vị tổ chức cuộc thi (do Đơn vị tổ chức cuộc 

thi mời); 

- Thành viên Tổ kỹ thuật. 

- Các cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức cuộc thi trong cơ quan 

chính quyền tỉnh Nam Định. 

c) Quy định thêm về trường hợp liên danh: 

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

điều kiện do Đơn vị tổ chức cuộc thi đề ra nêu trên. Trong trường hợp này cần 

có một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được 
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tham gia vào một liên danh, biên bản thỏa thuận liên danh được gửi đến đơn vị 

tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong 

liên danh do các bên tự thỏa thuận, đơn vị tổ chức cuộc thi không chịu trách 

nhiệm. 

- Các tổ chức, cá nhân có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm 

chuyên gia để đảm bảo kết quả cuộc thi. Trường hợp này tổ chức, cá nhân không 

cần gửi biên bản thỏa thuận cho đơn vị tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học 

của các chuyên gia này phải được tổ chức, cá nhân nêu rõ trong bản danh sách 

các thành viên dự thi. 

- Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận liên danh giữa các 

thành viên, trong đó phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, 

khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên 

trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa 

thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có). 

d) Số lượng đơn vị dự thi: Không hạn chế. 

 2. Thủ tục đăng ký dự thi 

- Các cá nhân, tổ chức đăng ký dự thi cần gửi đến đơn vị tổ chức thi tuyển 

những giấy tờ sau: 

+ Bản đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo Quy chế này); 

+ Các tài liệu chứng minh đủ điều kiện tham dự thi theo quy định tại điểm 

a mục 1 Chương II của Quy chế thi tuyển; 

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

tổ chức, cá nhân (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được, nếu 

có); 

+ Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu có); 

- Đơn vị tổ chức cuộc thi không hoàn trả bất cứ chi phí nào cho sự tham 

gia của các tổ chức, cá nhân ngoại trừ giải thưởng, tiền hỗ trợ theo quy định của 

Quy chế này. 

 3. Tài liệu cung cấp cho các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi 

- Tài liệu cung cấp cho các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi nhằm mục 

đích tham khảo. Việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, kiến trúc không coi các tài 

liệu này là bất biến. 

- Các tài liệu cơ sở: 

+ Mẫu phiếu đăng ký tham dự  cuộc thi (theo mẫu đính kèm). 

+ Bản đồ hiện trạng và chỉ giới quy hoạch khu đất xây dựng công trình; 

+ Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển; 

+ Trích các bản đồ quy hoạch chung khu vực xây dựng công trình; 
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 4. Yêu cầu về sản phẩm dự thi 

4.1. Yêu cầu chung: 

- Mỗi đơn vị tham gia dự thi sẽ chuẩn bị tối thiểu 01 phương án thiết kế. 

Phương án thiết kế bao gồm: Thuyết minh, bản vẽ, khái toán, mô hình phương 

án thi tuyển hoặc video clip. 

- Trong hồ sơ dự thi có bản tóm tắt năng lực của tổ chức, cá nhân tham 

gia dự thi trong lĩnh vực thiết kế. 

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

chuyển sản phẩm đến Đơn vị tổ chức cuộc thi. 

- Hồ sơ dự thi không đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ bị loại và sẽ không 

được hoàn trả lại. 

4.2. Nội dung hồ sơ dự thi: 

a)  Thuyết minh phương án dự thi:  

- Ý tưởng kiến trúc của phương án dự thi (bao gồm về hình khối và công 

năng sử dụng). 

- Sự phù hợp với các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc khu vực 

xây dựng; 

- Dự kiến các giải pháp kỹ thuật công trình; 

- Các thuyết minh luận giải, phân tích cần thiết về hiện trạng, điều kiện 

xây dựng, giải pháp đề xuất ảnh hưởng của phương án đối với các quy định về 

bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; sơ bộ phương án, khối lượng giải 

phóng mặt bằng; biện pháp thi công chủ đạo, biện pháp đảm bảo giao thông 

thông trong suốt quá trình thi công; tiến độ xây dựng tổng thể; biện pháp duy tu, 

bảo dưỡng, kinh phí xây dựng. 

- Quy cách, số lượng hồ sơ: Đóng quyển A3 (10 bộ) cho 01 phương án.     

b) Bản vẽ phương án dự thi: 

- Các bản vẽ phương án dự thi phải thể hiện đầu đủ nội dung của phương 

án và có quy cách theo quy định: 

+ Sơ đồ vị trí và nghiên cứu mối liên hệ vùng thể hiện trên bản đồ Quy 

hoạch chung xây dựng của thành phố Nam Định; 

+ Sơ đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây 

dựng; hiện trạng hệ tống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường…; 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể tỷ lệ: 1/500 đến 1/2000; 

+ Bản vẽ thiết kế phương án kiến trúc cầu, tỷ lệ: 1/2000; 

+ Các bản vẽ mặt cắt điển hình, tỷ lệ 1/100 đến 1/500; 

+ Phối cảnh công trình (ban ngày và ban đêm). Lưu ý thể hiện rõ giải 

pháp chiếu sáng mỹ thuật; 
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- Quy cách, số lượng hồ sơ: 10 tập bản vẽ khổ giấy A0 cho 01 phương án. 

c) Khái toán: 

- Nêu rõ khái toán tổng kinh phí đối với từng phương án (bao gồm cả chi 

phí thiết kế và các chi phí khác có liên quan), thể hiện chi phí đầu tư từng hạng 

mục, cơ sở tính toán, đồng thời phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế... 

- Lập bảng tóm tắt tiến độ tổng thể của công trình. 

d) Thành phần hồ sơ: 

Các đơn vị tham gia thi tuyển ngoài hình thức, số lượng hồ sơ quy định 

nêu trên, gửi kèm USB chứa các file liên quan…   

4.3. Ngôn ngữ, tiền tệ sử dụng và đơn vị đo lường: 

- Toàn bộ hồ sơ dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt. 

- Đồng tiền sử dụng trong hồ sơ dự thi: Việt Nam đồng (VNĐ). 

- Đơn vị đo lường: m (chiều dài) và ha (diện tích). 

 5. Quy định về thời gian cuộc thi    

- Thông báo cuộc thi: Sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng trước 30 ngày kể từ ngày kết thúc đăng ký dự thi; 

- Kết thúc đăng ký dự thi: Theo thông báo mời thi tuyển; 

- Thời hạn thực hiện đồ án dự thi: Theo thông báo mời thi tuyển; 

- Nộp hồ sơ dự thi: Theo thông báo mời thi tuyển; 

- Xem xét các phương án dự thi: Tổ tư vấn kỹ thuật kiểm tra, tổng hợp số 

liệu để báo cáo về các phương án dự thi cho Hội đồng xem xét đánh giá trước 

khi mời các đơn vị tư vấn giới thiệu, báo cáo đồ án của mình trước Hội đồng 

tuyển chọn, thời gian: Tối đa 10 ngày làm việc. 

- Đơn vị tư vấn trình bày, giới thiệu đồ án của mình trước Hội đồng tuyển 

chọn và các cơ quan có liên quan, thời gian: dự kiến 01 ngày làm việc. 

- Hội đồng tuyển chọn nghiên cứu, xem xét đánh giá, xếp hạng các 

phương án dự thi: tối đa 05 ngày làm việc; 

- Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thi tuyển và đề xuất phương án chọn để 

triển khai dự án: tối đa 05 ngày làm việc;  

- Chỉ những đơn vị có hồ sơ nộp cho Đơn vị tổ chức cuộc thi đúng thời 

gian quy định, đạt yêu cầu mới được đưa vào xét chọn và sắp xếp báo cáo. 

- Những đơn vị nộp hồ sơ dự thi nhưng do điều kiện bất khả kháng không 

tham dự báo cáo, Tổ kỹ thuật giúp việc có trách nhiệm báo cáo để Hội đồng thi 

tuyển được biết. 

 6. Nộp sản phẩm: 

- Hồ sơ sản phẩm dự thi do tổ chức, cá nhân dự thi nộp trực tiếp đến Đơn 
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vị tổ chức cuộc thi về địa chỉ: UBND thành phố Nam Định; 

+ Địa chỉ liên lạc: Số 10, đường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định; 

+ Điện thoại liên hệ: 0228.3849224. 

- Hồ sơ sản phẩm dự thi mà Đơn vị tổ chức cuộc thi nhận được sau thời 

hạn quy định nộp sản phẩm dự thi đều được coi là không hợp lệ và được gửi trả 

lại cho nhà thầu theo nguyên trạng, trừ tài liệu làm rõ hồ sơ sản phẩm dự thi theo 

yêu cầu của Đơn vị tổ chức cuộc thi. 

- Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ sản phẩm dự thi đã nộp, tổ chức, cá 

nhân dự thi phải có văn bản đề nghị và đơn vị tổ chức cuộc thi chỉ chấp thuận 

nếu nhận được văn bản đề nghị trước thời hạn nộp sản phẩm dự thi; văn bản đề 

nghị rút sản phẩm dự thi phải được gửi riêng biệt với sản phẩm dự thi. 

- Đơn vị tổ chức cuộc thi sẽ thực hiện việc lập biên bản nêu rõ: Số lượng, 

thành phần và tình trạng sản phẩm. Đại diện Đơn vị tổ chức cuộc thi và người 

đại diện giao nộp sản phẩm cùng ký vào biên bản. Biên lai xác định ngày nhận 

sản phẩm được giao cho nhân viên tiếp nhận. Biên bản được lập thành 3 bản 

cho: Đơn vị nộp sản phẩm dự thi, Tổ tư vấn kỹ thuật và bản lưu tại Đơn vị tổ 

chức cuộc thi . 

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

chuyển sản phẩm đến Đơn vị tổ chức cuộc thi . 

 7. Sự loại trừ 

Chỉ có Đơn vị tổ chức cuộc thi mới có thể truất quyền dự thi của tổ chức, 

cá nhân dự thi. Bản báo cáo của Tổ tư vấn kỹ thuật sẽ nói rõ những vi phạm 

hoặc bất hợp lệ theo những tiêu chí: 

- Hồ sơ đăng ký tham gia không đúng sự thật; 

- Không trung thực trong quá trình thi tuyển; 

- Không đúng thời hạn quy định; 

- Không tuân theo yêu cầu của quy chế thi tuyển. 

 8. Giải thƣởng và kinh phí hỗ trợ 

- Một giải nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn). 

- Một giải nhì: 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng chẵn). 

- Một giải ba: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn). 

- Các đơn vị tham gia thi tuyển không trúng giải được hỗ trợ kinh phí: 

5.000.000 đồng/01 đơn vị (Năm triệu đồng). 

- Giá trị giải thưởng và các chi phí hỗ trợ nêu trên đã bao gồm các loại 

thuế mà bên nhận giải thưởng phải nộp theo quy định hiện hành của Nhà Nước. 

- Kinh phí này sẽ được gửi đến các đơn vị sau khi cấp có thẩm quyền phê 

duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần 
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thiết. 

- Nguồn kinh phí giải thưởng: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu 

đô thị, khu tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định, ngân sách tỉnh và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

 9. Bảo mật, quyền sở hữu 

- Hồ sơ dự thi của các đơn vị được Đơn vị tổ chức cuộc thi bảo mật trong 

suốt thời gian lưu trữ, đảm bảo quyền tác giả đồ án. 

- Quyền sở hữu các Hồ sơ sản phẩm dự thi thuộc chủ đầu tư. Các hồ sơ dự 

thi sẽ không trả lại cho các đơn vị dự thi. 

- Các tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm bản quyền về ý tưởng, phần 

cứng, phần mềm sử dụng đối với bên thứ ba trong trường hợp có khiếu nại. Nếu 

các vi phạm về bản quyền gây thiệt hại cho Đơn vị tổ chức cuộc thi thì tác giả 

phải bồi thường các thiệt hại đó. 

 10. Trách nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân dự thi 

a) Trách nhiệm: 

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

- Tuân thủ quy định của Quy chế thi tuyển. 

- Hoàn thiện phương án của mình trên cơ sở góp ý, yêu cầu của Hội đồng, 

Đơn vị tổ chức cuộc thi, UBND tỉnh Nam Định, của Chủ đầu tư trong trường 

hợp tổ chức, cá nhân có phương án được chọn để triển khai các bước tiếp theo 

dự án. 

- Chịu mọi chi phí bảo hiểm (nếu cần thiết) có liên quan đến cuộc thi. 

- Các đơn vị dự thi phải thực hiện đúng những quy định trong Quy chế 

này. Trường hợp đơn vị khi tham gia thi tuyển đã sao chép hoặc sử dụng lại một 

số đồ án kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 

và trước tác giả sáng tạo ra đồ án đó. 

b) Quyền lợi: 

- Tổ chức, cá nhân có phương án đoạt giải được nhận giải thưởng và phần 

hỗ trợ kinh phí theo quy định của Quy chế này. 

- Tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển (đoạt gải nhất) sẽ 

được ưu tiên thương thảo để thực hiện các bước thiết kế tiếp theo (tư vấn lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng) của dự án đầu tư xây dựng, được đảm 

bảo quyền tác giả khi có đủ điều kiện năng lực; nếu không có đủ điều kiện năng 

lực thì có thể liên danh với các tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực 

hiện.  

Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển không 

tiến hành hoặc từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì Chủ đầu tư 
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thương thảo để sử dụng phương án kiến trúc trúng tuyển theo pháp luật về sở 

hữu trí tuệ và pháp luật liên quan; Trường hợp không thương thảo được thì 

phương án được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng.  

 11. Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị tổ chức cuộc thi 

- Thực hiện theo quy chế thi tuyển đã được phê duyệt. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. 

Không dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả thi tuyển. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi; cung cấp các thông tin, 

tài liệu liên quan và kế hoạch thi tuyển cho các tổ chức, cá nhân dự thi. 

- Phổ biến các quy định về hồ sơ dự thi. 

- Đảm bảo khách quan, trung thực và không có hành vi tiêu cực ảnh 

hưởng đến kết quả thi tuyển. 

- Công bố kết quả thi tuyển. 

 

Chƣơng III 

QUY ĐỊNH KHÁC 

 

1. Hình thức công bố thông tin: 

Thông tin về cuộc thi sẽ được thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin Báo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định trong 03 ngày liên tục 

và trên Website của UBND thành phố Nam Định. 

Trong thời gian lập phương án thiết kế kiến trúc công trình, nếu có thông 

tin bổ sung, sửa đổi, Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo kịp thời tới các tổ chức tư 

vấn được tham gia thi tuyển bằng văn bản. 

2. Các quy định khác: 

- Đối với thành viên trong Đơn vị tổ chức cuộc thi, Hội đồng, Tổ tư vấn 

kỹ thuật vi phạm quy chế làm việc, quy chế thi tuyển thì tuỳ theo mức độ vi 

phạm, Cơ quan tổ chức cuộc thi căn cứ Quy chế thi tuyển và Quy chế làm việc 

để xem xét quyết định mức độ xử lý hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý. 

- Các sản phẩm của phương án thiết kế kiến trúc công trình được chọn 

hay không được chọn đều thuộc quyền sở hữu và khai thác của Hội đồng thi 

tuyển và sẽ không hoàn trả lại cho các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển. 

- Hội đồng thi tuyển không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp quyền 

tác giả. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện thi tuyển (nếu có) được giải 

quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành./. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN PHƢƠNG ÁN KIẾN TRÚC 

Công trình: Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đƣờng Song Hào đến đƣờng 

Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định. 

 

Kính gửi: Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc  

công trình: Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào  

đến đường Vũ Hữu Lợi, thành phố Nam Định.  

 

Chúng tôi là: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………………………………... 

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

Địa chỉ:…………………………………………………………………………… 

Điện Thoại: ……………….………… Fax:……………………………………… 

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

 Sau khi nghiên cứu thông báo mời thi tuyển, yêu cầu và quy chế thi tuyển, 

chúng tôi (tên nhà tư vấn) xin được đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc 

công trình: Xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ 

Hữu Lợi 

 Bằng việc đăng ký tham gia cuộc thi này, chúng tôi hiểu nằng mình đã 

chấp thuận và tự nguyện tuân thủ quy chế thi tuyển do đơn vị tổ chức cuộc thi 

ban hành. 

  

 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

  Ghi tên, chức danh, ký tên 

Đóng dấu (trong trường hợp đại diện cho tổ chức) 
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