
 

Mẫu số 01 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ  THI (1) 

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

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Bắc Giang 

 

Căn cứ thông báo về việc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Biểu 

tượng nút giao thông cầu Đồng Sơn thành phố Bắc Giang, chúng 

tôi……………,[Ghi tên cá nhân/ tổ chức tư vấn thiết kế dự thi, trường hợp là liên 

danh thì ghi tên của tổ chức liên danh] đăng ký dự thi cuộc thi trên.  

Chúng tôi gửi kèm theo văn bản này các tài liệu sau nhằm chứng minh tư 

cách hợp lệ và năng lực, kinh nghiệm của chúng tôi: 

1. Tài liệu chứng minh về quyền hành nghề và chứng minh tư cách pháp 

nhân của tổ chức; 

2. Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động của tổ chức; 

3. Sơ yếu lý lịch của chủ trì đồ án dự thi; 

Chúng tôi cam kết:  

- Hạch toán tài chính độc lập;  

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp 

luật; 

- Ý tưởng quy hoạch, phương án kiến trúc dự thi không vi phạm bản 

quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào khác; 

- Những thông tin kê khai trong hồ sơ kèm theo là trung thực và không 

thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ khi tham dự cuộc thi này./. 

Đại diện hợp pháp của tổ chức tư vấn thiết 

kế(2) [Ghi tên, chức danh, kỷ tên và đóng 

dấu](3j 

Ghi chú: 

(1) Tố chức tư vấn thiết kế đăng ký dự thi lưu ý ghi đầy đủ và chính xác các thông tin 

về tên của Cơ quan tổ chức cuộc thi, tên của tổ chức tư vẩn thiết kế, được đại diện hợp pháp 

của tổ chức tư vấn thiết kế ký tên, đóng dấu (nếu có). 

(2) Trường hợp đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn thiết kế ủy quyền cho cấp 

dưới ký đơn đăng ký dự thi thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Phụ lục la; trường hợp tại 

điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký 

đơn đăng ký dự thi thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo 

Phụ lục la). 


