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BẢNG TÓM TẮT THÔNG TIN NĂNG LỰC  

CỦA ĐƠN VỊ DỰ THI 
 
THÔNG TIN ĐƠN VỊ DỰ THI 
Tên đơn vị tư vấn: 

Quốc gia đăng ký pháp nhân: 

Địa chỉ trụ sở: 

 

 

 

Tên đơn vị liên danh (nếu có): 

Quốc gia đăng ký pháp nhân: 

Địa chỉ trụ sở: 

 

Địa chỉ liên lạc: 

 

Người liên lạc:  

 

ĐT FAX E mail  

 
NỘI DUNG XÉT HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ DỰ THI 

 
TT Nội dung đánh giá 

I  Năng lực chung của Đơn vị dự thi. - Số lượng nhân viên chính thức. 

- Số lượng Kiến trúc sư. 

- Số lượng Kỹ sư. 

- Số lượng văn phòng thiết kế. 

(kèm theo giấy tờ, tài liệu để chứng minh :  

- Giấy đăng ký hành nghề  

- Giấy đăng ký hành nghề và thành lập văn phòng 

đại diện tại Việt Nam; 

- Lĩnh vực đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế … ) 

 

o  

 

II Năng lực tài chính của Đơn vị tư 

vấn dự thi 

 

1 Doanh thu trung bình trong năm năm 

trở lại đây của Đơn vị tư vấn chính 
 

2 Doanh thu trung bình trong năm năm 

trở lại đây của Đơn vị tư vấn liên 

danh 

 

III Kinh nghiệm tư vấn thiết kế của 

Đơn vị dự thi. 

(Trong trường hợp liên danh, kinh nghiệm này được tính 

bằng tổng kinh nghiệm của các thành viên và các thành 

viên liên danh) 

1 Thời gian liên tục hoạt động trong 

lĩnh vực tư vấn thiết kế chuyên ngành 

Quy hoạch đô thị, thiết kế công trình. 

 

2 Kinh nghiệm tư vấn thiết kế các công 

trình có tính chất tương tự Trung tâm 

hành chính TP Hồ Chí Minh.  

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

3 Kinh nghiệm về lĩnh vực tư vấn thiết 

kế các dự án kiến trúc về cải tạo và 

bảo tồn. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

4 Kinh nghiệm tư vấn thiết kế các công 

trình có ứng dụng các công nghệ cao, 

thân thiện môi trường. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có).  

5 Kinh nghiệm tư vấn thiết kế tại Việt 

Nam. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

IV Năng lực về nhân sự  

1 Chủ nhiệm đồ án Kèm theo tài liệu để chứng minh: chứng chỉ hành nghề Kiến 
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Tên: trúc hoặc Quy hoạch, bằng cấp, hợp đồng... 

 Bằng cấp và chuyên môn  

1.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

liên quan tư vấn thiết kế. 

Số năm làm việc :  

1.3 Kinh nghiệm thiết kế các công trình 

có quy mô tương đương 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

1.4 Kinh nghiệm thiết kế các công trình 

trụ sở hành chính. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

1.5  Kinh nghiệm thiết kế các dự án kiến 

trúc về cải tạo và bảo tồn. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

1.6 Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm đồ án 

trong suốt quá trình làm việc. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

1.7 Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam Tổng số năm  

2 Chủ trì thiết kế 

Tên: 

Kèm theo tài liệu để chứng minh: chứng chỉ hành nghề Kiến 

trúc hoặc Quy hoạch, bằng cấp, giải thưởng, hợp đồng... 

2.1 Bằng cấp và chuyên môn  

2.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

liên quan tư vấn thiết kế. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

2.3 Kinh nghiệm thiết kế các công trình 

có quy mô tương đương 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

2.4 Kinh nghiệm thiết kế các công trình 

trụ sở hành chính. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

2.5 Kinh nghiệm thiết kế các dự án kiến 

trúc về cải tạo và bảo tồn. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

2.6 Kinh nghiệm ở vị trí chủ trì thiết kế 

trong suốt quá trình làm việc. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

2.7 Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam Tổng số năm 

3 Nhân sự thiết kế  

Kiến trúc sư Công trình  

Kiến trúc sư Quy hoạch  

Kiến trúc sư Cảnh quan  

Kỹ sư Hạ tầng kỹ thuật  

Kỹ sư Xây dựng dân dụng  

Chuyên gia bảo tồn, XHH, môi 

trường 

 

Quản lý dự án  

3.1 Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm 

của mỗi nhân sự thiết kế 

Kèm theo tài liệu để chứng minh: chứng chỉ hành nghề Kiến 

trúc hoặc Quy hoạch, bằng cấp, giải thưởng, hợp đồng... 

Bằng cấp chuyên môn  

3.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

liên quan tư vấn thiết kế. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

3.3 Kinh nghiệm thiết kế các công trình 

có quy mô tương đương  

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 
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3.4 Kinh nghiệm thiết kế công trình có 

tính chất  trụ sở hành chính. 

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

3.5 Kinh nghiệm thiết kế các công trình 

có tính chất cải tạo và bảo tồn  

Tổng số dự án; 

Tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô công trình, tổng diện 

tích sàn, tầng cao, tổng kinh phí đầu tư, năm thiết kế, năm 

xây dựng, giải thưởng thiết kế (nếu có). 

3.6 Kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam 

 

Tổng số năm  

 

……………., ngày ….. tháng …. năm 2014 

  Đơn vị dự thi  
          Ký tên (dấu) ghi rõ họ tên, chức vụ 

 


