
 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN TỔ CHỨC THI TUYỂN 

PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 

Số:         /BDDCN-QLDA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày  22   tháng  3  năm 2021 
V/v thông báo kết quả thi tuyển 

phương án kiến trúc công trình Đài 

Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. 
 

 

Kính gửi:   

- Liên danh Công ty TNHH thiết kế Châu Á Kume và Công 

ty CP ĐT và Phát triển Đại Á Đông; 

- Liên danh Công ty NIKKEN SEKKEI LTD và Công ty 

TVTK ĐTXD Bộ Quốc phòng; 

- Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam; 

- Công ty CP TVXD Công nghiệp và Đô thị Việt Nam. 

Căn cứ Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 2/12/2020; số 21/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt kế hoạch thi tuyển 

phương án kiến trúc công trình Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc phê duyệt nhiệm vụ, quy chế, dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển 

phương án thiết kế kiến trúc công trình Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc; 

Căn cứ quy chế làm việc của Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến 

trúc công trình Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc ngày 20/3/2021. 

Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh cùng Sở Xây dựng Vĩnh Phúc là 

các đơn vị được UBND tỉnh giao là Cơ quan tổ chức thi tuyển phương án thiết 

kế kiến trúc công trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc; Ban tổ 

chức cuộc thi đã tổ chức các thủ tục cần thiết và triển khai các bước của thi 

tuyển theo quy định. 

Ngày 20/3/2021, Hội đồng thi tuyển được thành lập theo Quyết định số 

3300/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội 

nghị đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi dưới sự chứng kiến của Sở, Ban 

ngành và địa phương có liên quan đến dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

Kết thúc hội nghị, Hội đồng đã thông qua biên bản làm việc đánh giá, xếp 

hạng các phương án dự thi trên cơ sở các tiêu chí chấm chọn theo quy định, kết 

quả cụ thể như sau: 

 

 



 

 

STT Phương 

án dự 

thi 

Đơn vị tư vấn thực hiện Điểm số 

(thang 

điểm 100) 

Tổng hợp 

xếp hạng 

1 LDH26 Liên danh Công ty TNHH thiết 

kế Châu Á Kume và Công ty 

CP Đầu tư và Phát triển Đại Á 

Đông. 

78,7  Giải nhì 

2 NDV68 Liên danh Công ty NIKKEN 

SEKKEI LTD và Công ty Tư 

vấn Thiết kế ĐTXD – Bộ Quốc 

phòng 

77 Giải nhì 

3 VAS03 Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng 

Việt Nam 

63,27 Giải ba 

4 DLL01 Công ty CP TVXD Công 

nghiệp và Đô thị Việt Nam 

- Không đạt 

giải 

- Tổng hợp kết quả thi tuyển:  

  + Giải nhất: Cuộc thi không có giải nhất. Lý do: không có phương án nào 

đủ điều kiện đạt giải nhất theo quy chế hội đồng được phê duyệt (phải đạt từ 80 

điểm trở lên và phải được ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng có mặt biểu 

quyết thông qua);  

  + Giải nhì: Có 02 phương án đạt giải. 

  + Giải ba: Có 01 phương án đạt giải. 

  + Có 01 phương án không đạt giải. Lý do: Không vượt qua được vòng 1 

(biểu quyết các phương án để đưa vào vòng xếp hạng). 

- Về thời gian và địa điểm trao giải, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau 

đến từng đơn vị. 

Ban tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả thi tuyển để các đơn vị dự 

thi được biết.  

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận : 

- Hội đồng thi tuyển (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Xây dựng (b/c); 

- Lưu: VT, QLDA. 

TM. BAN TỔ CHỨC  

BAN QLDA DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP TỈNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Văn Tiến 
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