
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

   Số:         /UBND-QLĐT 

V/v đề nghị đăng tải thông báo 

mời thi tuyển phương án kiến trúc 

công trình Trụ sở làm việc của 

Thành ủy, HĐND, UBND và các 

khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Sầm Sơn, ngày      tháng         năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Báo Thanh Hóa. 

 

Căn cứ Quyết định 5288/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Ban hành nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc công 

trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

Căn cứ Quyết định 5289/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Ban hành Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở 

làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn. 

UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Báo 

Thanh Hóa đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và Báo 

Thanh Hóa thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc 

của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố 

Sầm Sơn, nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

 2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: UBND thành phố Sầm Sơn. 

          3. Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi 

tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp.  

 4. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 

11/12/2020. 

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 11/01/2021 tại Ban QLDA 

đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (số 20, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí 

(gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây 

dựng...) tại địa chỉ: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (số 20, đường 

Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 



Người liên hệ:   Ông Lương Văn Thịnh (Trưởng phòng Điều hành dự án 1- 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn, Số điện thoại: 0979.181.985). 

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển. 

UBND thành phố Sầm Sơn rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt 

tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi./. 

Nơi nhận: 
- Cổng TT điện tử tỉnh Thanh Hóa; 
- Cổng TT điện tử thành phố Sầm Sơn; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: VT, QLĐT(Bình). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển: 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

PHƢƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA THÀNH 

ỦY, HĐND, UBND VÀ CÁC KHỐI ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH 

PHỐ SẦM SƠN 

............................., ngày......... tháng .......... năm 202… 

Kính gửi: UBND thành phố Sầm Sơn. 

Tên đơn vị dự thi: ................................................................................................... 

Thành viên liên kết: ................................................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc:....................................................................................................... 

Điện thoại:………………………………… Fax:................................................... 

E-mail: 

Website:................................................................................................................... 

Chúng tôi đồng ý tham dự Cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của 

Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm 

Sơn. 

  

Kèm theo bản đăng ký dự thi này có 

các giấy tờ sau: 

- Giấy tờ chứng minh về quyền hành 

nghề và giấy tờ chứng minh tư cách 

pháp nhân của đơn vị. 

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình 

hoạt động và thành tích đạt được của 

đơn vị. 

- Văn bản hợp tác liên danh (nếu có) 

Chữ ký và họ tên của người đại 

diện có thẩm quyền và con dấu 

pháp nhân 
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