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THÔNG BÁO 

Phát động cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc  

Dự án: Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 

Thực hiện kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm y tế 

huyện Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông báo phát động cuộc thi tuyển phương án 

thiết kế kiến trúc dự án trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

nhằm chọn công trình có tính chất tiêu biểu của địa phương, mang tính đặc thù 

về quy mô và mỹ quan đô thị, đáp ứng về quy hoạch, kiến trúc, kinh tế – kỹ 

thuật và công năng sử dụng phù hợp với sự phát triển của ngành y tế hiện nay. 

I. Cơ quan tổ chức, quy mô dự án, hình thức thi tuyển và thời gian thực 

hiện 

1. Cơ quan tổ chức cuộc thi: 

‐ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và Hội Kiến trúc sư 

tỉnh Đồng Nai; 

‐ Địa chỉ liên lạc: Địa chỉ: Số 15A, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, 

TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Tel: 0251.8878899, Fax: 0251.8878811; 

2. Quy mô dự án: 300 giường bệnh, thiết kế hạ tầng kỹ thuật phục vụ 450 

giường; Diện tích khu đất 49.945m2. 

3. Hình thức thi tuyển: 

‐ Thi tuyển rộng rãi. Các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có đủ 

năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự 

nguyện tham gia. 

‐ Tổ chức thi tuyển gồm 02 vòng:  

+ Vòng 01 (sơ tuyển): Để lựa chọn 10 (mười) đơn vị tư vấn đủ năng lực 

tham gia cuộc thi;  

+ Vòng 02 (vòng chính thức): Để chọn ra phương án tốt nhất. Các đơn vị 

được chọn vào vòng 02 sẽ được Ban tổ chức phát hồ sơ cuộc thi chính 

thức. 

4. Tiến độ thời gian: 

‐ Thông báo, phát động cuộc thi và nhận HỒ SƠ NĂNG LỰC của các đơn 

vị tư vấn đăng ký tham gia vòng 01 từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 

30 ngày 23/9/2020; 
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‐ Xét chọn năng lực các đơn vị tư vấn: ngày 24/9/2018; 

‐ Tổ chức tiếp xúc, gửi hồ sơ dự thi, giải đáp thắc mắc và tổ chức tham 

quan thực địa cho 10 đơn vị tư vấn được chọn vào vòng 02: từ ngày 

25/9/2020 đến ngày 28/9/2020; 

‐ Thực hiện phương án dự thi: từ ngày 28/9/2020 đến ngày 09/11/2020 (45 

ngày); 

‐ Thời hạn cuối cùng Ban tổ chức nhận hồ sơ phương án dự thi: 16 giờ 

 ngày 09/11/2020; 

‐ Hội đồng thi tuyển:  

+ Tổ chức nghe các đơn vị tư vấn trình bày phương án và xem xét, đánh 

giá: từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020;  

+ Tổ chức chấm thi: từ ngày 13/11/2020 đến ngày 23/11/2020. 

‐ Báo cáo kết quả cuộc thi, công bố, trao giải: trước ngày 27/11/2020. 

Ghi chú: Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có sự thay đổi, Ban tổ chức sẽ 

thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi. 

II. Giải thưởng 

- Tổng giá trị giải thưởng: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).  

Trong đó: 

+ Giải nhất: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); 

+ Giải nhì:   15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); 

+ Giải ba:     10.000.000 đồng (Mười triệu đồng); 

III. Yêu cầu về điều kiện dự thi và hồ sơ đăng kí tham gia cuộc thi 

1. Đối tượng đăng ký dự thi: 

Cuộc thi dành cho các tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng trong nước có 

năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành khi đáp 

ứng đủ những điều kiện sau: 

- Có đăng ký kinh doanh, chứng chỉ năng lực tư vấn thiết kế công trình dân 

dụng hạng 2 trở lên;  

- Đã từng thiết kế công trình y tế cấp 2 trở lên;  

- Tổ chức tư vấn thiết kế có thể là: Một tổ chức hoặc Một liên danh của hai 

hoặc nhiều tổ chức tư vấn thiết kế; 

- Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư. 

2.  Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn đăng ký dự thi gồm có: 

- Hồ sơ pháp lý đơn vị dự thi và thông tin địa chỉ liên hệ, số điện thoại, fax, 

email, website; 

- Tên người chịu trách nhiệm cao nhất của đơn vị (là người xác nhận tham 

gia cuộc thi); 
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- Số lượng nhân viên chính thức: Kiến trúc sư, kỹ sư… cùng với kinh 

nghiệm, thâm niên công tác; 

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và tiêu chí của đơn vị; 

- Kê khai các công trình đơn vị đã tham gia thiết kế thi tuyển và thành tích 

đạt được (kèm hình ảnh và bản vẽ minh họa) cùng với tên của tổ chức trao 

giải, năm đoạt giải (các tài liệu minh chứng có công chứng). 

3. Ghi chú: 

- Hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4 – A3, số trang không gới hạn; 

- Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt; 

- Tài liệu ghi trên đĩa DVD hoặt USB: Bản vẽ và hình ảnh được định dạng 

PDF và các văn bản định dạng DOC; 

- Hồ sơ năng lực được nộp tại địa chỉ nêu trên. Sau khi có kết quả chấm 

năng lực tư vấn (vòng 1) Ban tổ chức sẽ gửi hồ sơ dự thi đến 10 đơn vị 

được chọn vào cuộc thi (vòng 2). 

Thông báo này thay thế thông báo số: 242/TB-BQLDAĐTXD ngày 

15/09/2020 về việc phát động cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án 

Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh Đồng Nai. 

Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Đồng Nai (để báo cáo);  

- Giám đốc Ban (để báo cáo); 

- Báo Xây dựng (để đăng tin); 

- Báo Đồng Nai (để đăng tin); 

- Hội KTS Đồng Nai (để phối hợp, đưa tin);  

- Lưu VT, DDCN, tranvt.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Minh Tâm  
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