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Kính gửi: UBND thành phố Phan Thiết. 

 

Căn cứ Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ thiết kế và kinh phí tổ chức thi tuyển 

phương án kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố kính đề nghị UBND thành phố 

Phan Thiết đăng tải thông tin về thi tuyển và Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế 

kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết trên trang 

thông tin điện tử thành phố : http://phanthiet.binhthuan.gov.vn, nội dung như sau: 

I. Thông tin về thi tuyển: 

1. Tên dự án: Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết. 

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Phan Thiết. 

3. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Ban Tổ chức do UBND thành phố thành lập theo 

Quyết định 2223/QĐ-UBND ngày 25/5/2021. 

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế. Ban Tổ chức mời 5 đơn vị tư vấn 

trong và ngoài tỉnh có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế xây dựng tham gia dự 

thi (các đơn vị dự thi có thể liên danh với một, nhiều đơn vị khác hoặc các cá nhân). 

5. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 

26/7/2021. 

6. Thời gian nộp hồ sơ dự thi dự kiến trước 16h30 ngày 22/8/2021 tại Ban 

QLDA đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết (địa chỉ số 310 đường Trần Hưng Đạo, 

phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). 

7. Cơ cấu giải thưởng: gồm 3 giải. 

- 1 giải nhất được thưởng 15 triệu đồng, kèm giấy khen của UBND thành phố 

Phan Thiết. 

- 1 giải nhì được thưởng 10 triệu đồng, kèm giấy khen của UBND thành phố 

Phan Thiết. 

- 1 giải ba được thưởng 5 triệu đồng, kèm giấy khen của UBND thành phố 

Phan Thiết. 

Về việc đề nghị đăng tải thông tin 

về thi tuyển và Hội đồng thi tuyển 

phương án thiết kế kiến trúc công 

trình: Cổng chào đường Lê Duẩn, 

thành phố Phan Thiết. 

http://phanthiet.binhthuan.gov.vn/


8. 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: 310 đường Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận. 

II. Thông tin về Hội đồng thi tuyển: 

Hội đồng thi tuyển gồm 09 thành viên có cơ cấu lãnh đạo từ các sở, ngành của 

tỉnh và các phòng, ban của thành phố và các kỹ sư, kiến trúc sư được Ban Tổ chức 

mời tham gia thành lập theo Quyết định 3380/QĐ-BTC ngày 22/7/2021. 

Người liên hệ: Ông Hoàng Văn Đồng (Phó Ban Tổ chức – Phó giám đốc Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết, số điện thoại: 091 5815500). 

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các 

đơn vị được mời tham gia cuộc thi. 

*Đính kèm: 

- Dự thảo thông báo về việc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: 

Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ; 

- Lưu VT.HT (Ha.4b). 

 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Trí 
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