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ÐiŠu 1. ThŠ loai cuôc thi:

Cuôc thi quéc té tuyËnchon han ché (téi thiëu 5 don vi tu vÉn Quéc té) thi
tuyän 1 vòng.
Bu'ó·c 1: So tuvŠn don vi tir ván tham gia cuôc thi:

So tuyän don vi tu vÁn tham gia cuôc thi dua trên hŠ so näng luc bao
gom:
- Ðã tham gia thuc hiên công trinh có quy mô treng tu.
- Danh sách chuyên gia tham gia thiét ké.

- Báo cáo näng luc tài chính (báo cáo tài chính 02 näm gin nhÉt)

- Các thông tin liên quan dÉn pháp nhân.

Biróc 2: Lara chon 05 TÖ chú·c tar vÉn QuŠc tÉ tham gia thi tuyŠn

Tren ce se kinh nghiem thyc tien, doi ngu chuyen gia va nang lyc tài

chính Ban tŠ chúc së lya chon trinh cho chù dàu tu phê duyët danh sách tù
5 tŠ chúc tu vÉn có näng lyc nhÉt moi tham gia thi tuyŠn.

ÐIeu 2. Noi dung yeu cau cua cuoc thi:

(xem Nhiêm vu thiét ké).

ÐiŠu 3. Ðon vi tŠ chú·c cuôc thi:

TRUNG TÂM NGHIÊN CÚÏJ ÚNG DUNG THÇ'C NGHIËM KIÉN TRÚC
XÂY DÇNG - ÐAI HOC KIÊN TRÚC TP.HÒ CHÍ MINH (CREA)

Ðia chi: 196 Pasteur, Phuong 6, Quân 3, TP.HCM
Tel: +84-8-38 231 517 - Fax: +84-8-38 272 662

Contact person: HO VIET VINH
Email: vinhhoviet@gmail.com

Mobile: 0908376727

ÐiŠu 4. NguniquyÉtdinh dàu tu-:

UŸBANNHÂNDÂNTHÀNHPHÓCÂNTHO'
Ð\a chi: Só 2 Hòa Binh, Ninh Kiàu, CÀn The

Tel: (080) 710162 - 710165 Fax: (080) 710182

http://www.cantho.qov.vn
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ÐiŠu 5. ÐŠi tu'qng dšng ký du' thi:

5.1/ Cuôc thi dành cho các công ty, den vi hänh nghè thiÉt kÉ kiÉn trúc-xây
dung nuoc ngoài duce den vi tŠ chúc lua chon vói dièu kiên hôi dù nhûng
yeu cau sau:

- Ðcn vi hành nghè thiét ké kiën trúc có giáy phép dãng ký hành nghè.

- Là don vi hoat dông chuyên nghiêp, có kinh nghiêm thuc tiën vó·i

nhüng công trinh có công näng, quy mô tuong tu, có phuong pháp luân
trong viêc tô chûc không gian công trinh theo tùng hang muc công
näng gÉnliÈn vói nhüng yëu cÀu chuyên biêt vê quãn lý KHU HÀNH
CHÍNH TÄP TRUNG.

- Kinh nghiêm cùa chù nhiêm dà án.

Nhüng déi tuong sau khôngduoc thamgia cöng tác thiát kÉ trong cuôc thi:
• Môt cá nhân hay nhóm thiét ké không có pháp nhän hành nghè à nuóc

so tai.
• Thành viën Höi dàng Giám khão.
• Thành viên cùa Ban tã chúc cuöc thi và TŠ kÿ thuät.
• Chuyên gia cá vÁn cùa Ban tã chác
• Các cá nhân có liên quan dán nhiêm vu tè chúc cuöc thi thuôc

TRU'ÒNG ÐAI HOC KIÊN TRÚC THÀNHPHÔ HÔ CHÍ MINH.
ÐiŠu 6. Lich trinh cuôc thi:

STT N()i dung công viêc Tir ngày ÐÉn ngày

1 Thông báo và xác nhân tham gia cuôc thi 06/03/2015 16/03/2015

Pho bien noi dung cuôc thi va goi tai lieu cuoc
2 17/03/2015

thi cho các den vi tu vÉn

Huang din tham quan hiên trang khu dÉt và giäi
3 21/03/2015-22/03/20I5

dáp thÉc mÉc

4 Thoi gian thuc hiên dà án du thi 23/03/2015-8/06/2015

5 Thoi han nhân sän phÀmdu thi (giò· Viêt Nam): Tù 8h-20h 08/06/2015

6 Cá vín chuyên môn và TŠ kÿ thuât làm viêc 09/06/2015 12/06/2015

7 Trang bày triën lãm dà án phuc vu chÁm giåi 13/06/2015 18/06/2015

8 Hôi dàng Giám khäo làm viêc 19/06/2015 21/06/2015

Báo cáo và trinh Thành uý, Hôi dàng Nhân dän
9 thành phá, Uý ban Nhân dân thành phó xem xét 22/06/2015 29/06/2015

phê duyêt kät quä thi tuyŠn

10 Công bá kát quã và trao giäi thuong Tháng 07/2015
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•A A• A r •r AÐieu 7. Hoi dong danh gla, xep hang:

Thành phän tham gia Hôi dòng giám khão bao gŠm:

a. Chù tich Hôi dàng: Uý ban Nhän dän thành phá Càn Tho

b. Phó Chù tich Hôi dàng: Só Xäy dung

c. Thành viên Hôi dàng:

- So Giao thông vân tài; Só Nôi vu;

- Hôi KiÉn trúc su Viêt Nam, Hôi Kién trúc su thành phá Càn Tho
- Trunng Ðai hoc KiÉn trúc Thành phá HŠ Chí Minh
- Các chuyên gia thiét ké-quy hoach uy tín trong nuóc.

d. Thanh viên moi dong gop y kien: So Xay dung moi mot so to chúc, chuyên
gia dóng góp ý kiën trong quá trinh dánh giá xép hang.

ÐiÈu 8. Các Ban giúp viêc cho Hôi dòng:

8.1/Ban Cô'vâ'nchuyên môn:

Co van chuyen mon chju trach nhiem ve quy hoach va kien true, cung cap

cho các thành viên hôi dàng các nôi dung liën quan dÉn cuôc thi. Ban Cá vÁn
chuyên môn duo·c tham du các buãi làm viëc cùa Hôi dŠng Giám khäo nhung
không có quyèn bö phiéu dánh giá các phuong án dy thi.

8.2/ Ban kÿ thuât:

Do den vi tŠ chúc quyÉtdinh thành läp tá kÿ thuât có nhiêm vu:
- TiŠp nhän thú tue däng ký du thi.
- TiÉp nhân, dich thuät và trä loi câu hòi cùa don vi dy thi.
- TiÉp nhân sän phËmdu thi.
- Xem xét tính hop lë cúa mõi sãn phËmdu thi, có báo cáo nhän xét cu thË và

tinh hap lë cùa tùng sän phËmgùi dán Ban TŠ chuc va Hôi dòng giám
khäo.

8.3/Ban thu ký:

- TiŠp nhân hè sa phuong án cùa các den vi du thi tù tŠ kÿ thuät, Ban tŠ

chúc theo mâu biêu quy dinh.
- Ghi nhân lai moi diën bién cúa quá trinh chim thi
- Tông hop cac noi dung câu hoi va tra loi trong qua trmh cham thi
- Täng hop ý kién dánh giá và diËm cho các don vi du thi cùa Hôi dàng

Giám khäo
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- Lâp biên bån tŠng hop kŠt quå chÉm thi làm co so ra quyŠt dinh trao giåi và
công bo giai thunng.

- Làm thu ký cho Hôi dòng Giám khão và Tä cá ván chuyên môn trong quá
trình chim thi

- Cung câp cho cac thanh vien Hoi dông Giam khão các ho so, tai liêu, bång
bieu can thiet cho cuôc thi.

- Chuanbi noi dung công bô trong lê trao giãi.

8.4/Ban d.ich thuât:
- Dich thuât hò se pháp Iý liên quan dán cuôc thi (Quy ché thi tuyän, nhiêm

vu thiêt kê)

- Thông dich cho các thành viên oùa Hôi dông Giám khão
- Hõ tro dich thuât cho các don vi du thi trinh bày và trä loi các câu hói oùa

Hôi dông Giám khão.

8.5/ Ban co só v42t châ't:
- Phói hop cùng Chù dàu tu chuËn bi co so vät chÁt (mät bÈng và các trang

thiét bi) phuc vu cho công tác triën lãm bài du thi theo ké hoach (dia diëm,
trang trí, thuê khung bãng triên lãm và làm công tác trung bày, vän chuyên
các dô án trong quá trinh du thi...)

- ChuÀn bi phòng chÉm thi cho Hôi dàng.
- Cung cáp tiên nghi va trang thiét bi cho các boat dông cùa cuôc thi diën ra

trong thoi gian châm giäi
- Cung câp các bang bleu quang cao cuoc thi, bäng bieu lam viec va thông

báo huórg dÃn oùa cuôc thi.
- To chuc bao ve an toän cho cuöc thi (tài sån và các phuong tien cuoc thi)
- Ðóng gói các dŠ án và bàn giao cho chù dàu tu sau khi cuôc thi kÉt thúc.
- Lâp du toán và chi trà các kinh phí phuc vu cuôc thi.

ÐiŠu 9. Thú tuc däng ký:

Nhäng don vj duqc moi tham gia du thi phäi nôp dán Ban TŠ chúc nhüng
giÁyto sau:

- Xác nhân däng ký du thi bäng Email, Fax hoãc thu.
- GiÉy to chúng minh vè quyŠn hành nghÈvà giÁyto chúng minh tu cách

pháp nhân oùa don vi tai quéc gia nguoi du thi hành nghè.
- Bän giói thiêu tóm luqc quá trinh hoat dông và thänh tích dat duqc cùa dan

vi (nêu rõ các cuôc thi dã tham gia và giäi thuõng dat duce néu có).
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Cac don vi dãng ký du thi không phãi trå môt khoän lê phí nào. Ban të
chuc không hoàn trä bit cú chi phí não cho su tham gia cùa các don vi du thi
ngoai trà giäi throng.

ÐiÈu 10. Thi liêu cung cÉp cho các don vi däng ký du thi:

10.1. Tài liêu :

1/- Quy ché thi tuyŠn

2/- Nhiêm vu thiÉt kÉ

10.2. Bán dà và hd so:

1/- Bän dà hiên trang khu dit, tý lë 1/2000

2/- Bän dà quy hoach chi tiát, tý lê 1/2000

3/- Bån dà quy hoach khu dô thi moi Nam sông CÈn Tho, tý lê 1/2000

4/- Các hinh ãnh hiên trang khu dát trên dia CD-ROM

10.3/ Ghi chú:

TÁt cá các tài liêu chính thúc cùa cuôc thi së duqc Ban tã chuc cung cÉp
bing file và dia CD-Rom.

10.4/Huáng da'n tham quan hiên trang khu dâ't:

Ðon vi tã chúc cuöc thi së huang din dia diËm cho các don vi tu vÁn di
tham quan thuc dia tai Thành phá CÀn Tho.

Thoi gian: Tir ngày 21/03/2015 dÉn 22/03/2015

Ð¡a diëm: Thanh phá CŠn Tho

Ðieu 11. Yeu cau ve san pham dy thi:
- Không gidi han các nôi dung minh hoa cho phuang án

- Chü viÉt và ký hiêu dùng trong sãn phËmsù dung song ngù Anh-Viêt. Các
ngôn ngü khác không duqc sù dyng trong viêc thê hiên trên bät ký bän vë
và thuyêt minh.

- Ðan vi do luong sù dung trong sán phÀmdu thi bit buôc phäi theo hê
tháng mét (meter), ha (hectare)

- Bån vë thé hiên dúng tý lë trën khä giÁyA3 dóng cuán và khá giÉyA0 bŠi
trên täm cúng dê trinh bày trróc Hôi döng vói sô luang không han chë.

- Hinh thúc thé hiên: tu do

- Mõi don vi tham gia dy thi duce thã hiên 01 phuong án.

Sän phËmnghiên cún oùa don vi du thi nôp cho Ban tã chuc cuôc thi bao
gom:
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11.1/- Bá nv ë :

- Mät bing quy hoach chi tiét tý lê 1/500: thè hiên rõ mŠi liên hê giña công
trinh voi khong gian lân cân, dong t,hoi the hien cac thông sô kÿ thuât ce
bån cùa công trình theo nhiêm vu thiêt kê huóng dân.

- Tông mät bäng tang tret ty le 1/200: the hien ro moi hen he giua cong trinh
vói he thong giao thông và không gian mó.

- Các mät bing công trinh tý lê 1/200

- Các mät dúng công trinh tý lê 1/200

- Các mät cÉt công trinh tý lê 1/200

- Các phói cành tŠng thé, phéi cânh nöi ngoai thÁt tiêu biëu

- Các bän vë minh hoa khác.

11.2/- ThuyÉtminh:

The hien cae noi dung sau:

- Các ý tuong chính cúa phuong án

- TŠ chác täng mãt bÈng

- To chûc công näng su dung
- TÉ chuc hinh thoc kiën trûc
- ThŠng kê diên tích và hang muc chú·c näng công trình, phòng ác xây dung

(luu ý: thông kê dua trên các tiêu chí, thông sô có dê câp trong nhiêm vu
thiÉt kÉ nha diên tích sàn xây dung tùng hang muc, mät dö xäy dung, hë sé

sù dung dât, ...)

- Du kien cae giai phap ky thuât, vat beu xay dung, trang thiet bj công trinh

11.3/- Mô hình:
- Mô hình Tý lê: tuý chon theo ý tuong don vi tu vÁn

Ðiàu 12. Phtro'ng thú·c trình nôp sän phäm.
- HŠ so du thi nôp tai vän phòng Ban tŠ chúc:

TRUNG TÂM NGHIÊN CÚÏJ ÙNG DUNG THÇ'C NGHIËM KIÉN
TRÚC XÂY DÇNG -ÐAI HOC KIÉN TRÚC TP.HÒ CHÍ MINH

Ðia chi: 196 Pasteur, Phuong 6, Quân 3, TP.HCM

Tel: +84-8-38 231 517 - Fax: +84-8-38 272 662

Contactperson: HO VIET VINH
Email: vinhhoviet@gmail.com

Mobile: 0908376727
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- Các hè so duqc gùi dán Ban tã chác bing hình tbúc nôp truc tiÉp.

- Sá luong hè so nôp gŠrn có: 01 bô bän vë khŠ AO, 15 bô bän vë khŠ A3,
15 bô thuyêt minh khô A4, 01 dia CD-Rom luu toàn bô nôi dung thuyêt
minh và bån vë.

- Ban tô chuc cuoc thi se thuc hien viec lap bien ban neu ro: so luong, thành
phŠn sän phäm, tinh trang sån phËm.Ðai diên Ban tã chúc cuôc thi và
nguoi dai diên nôp sån phâm cùng ký vào biên bän. Biên lai xác thac ngày
nôp sän phâm duce giao cho nhân viên tiêp nhän.

- Biên bän duce lâp thành 3 bån cho: don vi nôp sån phËmdu thi, tã kÿ thuât
và bãn lum tai Ban tá chúc cuôc thi.

- Các den vi du thi càn quan tâm dÉn viêc båo quän an toàn sän phäm khi
chuyèn sän phÀmdán cho Ban tö chúc cuôc thi. Moi su hu hõng trong quá
trinh vân chuyên sãn phâm du thi không thuôc trách nhiêm cùa Ban tô chûc
cuôc thi.

ÐiÈu 13. Giãi thuõng và quyÈnlqi:
- Giäi nhÉt: 01 giãi, có giá tri 300.000.000 dàng; duqc thuang thäo ký kŠt

hop dàng thuc hiên các buoc tiép theo.

- Giãi công trình Én tugng: 01 giäi, có giá tri 150.000.000dàng;
- Giäi công trình xanh: 01 giãi, có giá tri 150.000.000dàng;
- (Giåi thuöng chính thûc có thã không dày dù ce cÉu nêu trên trong trunng hop

Hôi dông dánh giá, xêp hang không lua chon duqc phuang án dat yêu câu)

- Các don vi, cá nhân tham gia du thi duce trao ký niêm chuang; dái voi các

hè so du thi không dat giäi nhung dáp úng dày dù nôi dung, chÉt luang
theo Quy ché thi tuyén và Nhiêm vu thiát ké duqc hõ tro 100.000.000
dŠng. Ban Tá chuc duqc toàn quyŠn sù dung sãn phÀmcác phuong án du
thi dat và không dat giãi.

ÐiÈu 14. Báo cáo cùa H<)i dòng giám khäo:

Môt bän báo cáo cubi cùng cùa Hôi dòng giám khão së duqc thông qua boi
tÁt cä các thành viên chính thúc trong phiên hop toàn thã cùa Hôi dŠng.

Bän báo cáo này së duqc Ban të chúc cuöc thi chuyän dán Thành uý, Hôi
dòng Nhân dân thành phá, Uý ban Nhân dän thành phá xem xét phê duyêt
két quä thi tuyèn.

Ðieu 15. Ban quyen, quyen so hüu:
- Ðon vi có phuong án duqc giãi cao së duqc Chù dÈu tu lua chon làm Tu

vŠn thiÉt ké cho du án trên co so nhiêm vu thiét ké hoàn chinh sau khi kát
thúc cuôc thi.
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- Viêc sù dung, bo sung cac y trang cua cac do an doat giai khac nhäm muc
dích hoàn thiên nhiêm vti thiét ké, Ban té chúc cuôc thi và Chù diu tu së

trao dõi théng nhÉt vói den vi duce chon làm Tu vÉn thiét ké chính.

ÐiŠu 16. Hoàn trä dŠ án:

Các dà án du thi dat giåi và không dat giäi së không duce trao trà cho den
vi du thi. Tít cä các sãn phÀmcùa dà án dat giäi së trà thành tài sän cùa Uý ban

Nhân dân thành phó CÈn Tho.

BAN TÔ CHÚ'C
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