
TÔNG CUC THUÊ
cUC THUri riNn uÀ Navr

so: 9670 /cr-vp
V/v dè nghi dàng tâi thông bâo mùi thi
tuyén phucrng ân thiét té taén trüc công
trinh xây drmg tru sô làm viêc Chi cuc
Thuê khu v.uc Duy Tiên - Lÿ Nhân

srj txôr,i; IiN vÂ latlYIH rH0r

cgNG H()À xÂ ugr CHÛ NGHIA vrET NAM
DQc lip - Tu do - H4nh phüc

Hà Nam, n4ày 28 thdng 7 nàm 2021

gtii: - Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà Nam
(Công thông tin diên tü);
- Bâo Xây drmg.dià*"

l.ri;r iÛ

Càn cir clinh sô 522IQD-TCT ngày l4l4l2o21 cüa Tông cr;c truông
Tông cpc Thué vè viêc phê duyçt hinh thuc, ké hoach và HQi dàng thi tuyén
phuong ân thiét t<é tién truc công trinh xây dr,mg try sô làm viêc Chi cuc Thué
khu vuc Duy Tiên - Lÿ Nhân, tïnh Hà Nam;

CUc Thué tînh Hà Nam kinh dè nghi Sô Thông tin và truyèn thông tinh Hà
Nam (Công thông tin diên tü), Bâo Xây dtmg - BQ Xây dtmg dàng tâi thông tin
trên công thông tin diÇn tü Thông bâo mùi thi tuyén phucrng ân thiét ké kién truc
công trinh xây dpg try sô làm viêc Chi cuc Thuê khu vuc Duy Ti
Nôi dung cu thé nhu sau:

1. Tên công trinh: Xây dpg try sô làm viÇc Chi cuc Thué
Tiên - Lÿ Nhân.

2. Co quan tô chrfrc thi tuyên: Cqc Thué tinh Hà Nam

ên - Lÿ Nhân

- Dia chi: Duùng Lê Công Thanh, phucrng Lam Ha, thành pfrô fnt I-y,
tinh Hà Nam

- SO Aiên thopi liên hê: 02263.852.941

3. Hinh thrfrc thi tuyén: thi tuyén rông râi không han ché sô luong tô
chirc, câ nhân tu vân thiét ké (g9i tât là dcrn vi tu vân) trong nuôc tham gia.

4. Thùi gian dàng kÿ dU thi và phât hành hà scr mcri thi tuyên:
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TT Tên công viÇc Thùi gian thyc
hiên

Ghi chü

I Quyét dinh thànfr lâp rô ty thuât giüp
viêc Hôi dông thi tuyén

Thâng 712021

2 Quyét clinh ban hành quy ché làm viêc
, --^. -Àcüa HQi dông thi tuyên

Thâng 712021

I
3 Quyét dlnh phê duyêt Ké hopch thi

;.
tuyen

Thâng 712021

4 Q.rVét dinh phê duyQt Nhiêm vu thiét
kê

Thâng 712021
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TT Tên công viÇc Thù'i gian thyc
hiên

Ghi chü

5 Quyét dinh phê duyÇt Quy ché thi
tuyen

Thâng 712021

6 Phât hành thu mài du thi Ngày A2l8l202l

7 Phât hành hà so mùi thi tuyén và cung
câp thông tin uè tf,é lÇ cuQc thi tai
Phông 502, trp sô Cqc Thué tinh Hà
Narrr, tluùng Lê Công Tharilr, phuong
Lam Hp, thành phô t'hü Lÿ, tinh Hà
Nam.

Tù 09h00
02181202t

I 6h00
031912021

ngay
c1én

ngày

Phât hành hô

scr trong giù
hành chinh

Tiép nhân hô
so trong giù
hành chinh

8 Tiép nhan hà so dW thi t4i Phông 502,

tru sô Cuc Thué tinh IIà Nam, dtràng
Lê Công Thanh, phuùng T-am Ha,
thành pnô fnir Lÿ, tinh Hà Nam.

Tù 09h00
021812021

I 6h00
03191202r

ngày

ngày
-iden

9 Câc thành viên Hôi dàng thi tuyén
nghiên crîu, xem xét câc phucrng ân du
thi

Neày 06191202l dén
ngày 071912021

l0 HQi dàng thi tuyên làn;;iÇc, thông qua
câc phucrng ân thiét té kién trüc và
châm diêm câc phucrng ân du thi

Ngày O8l9l202l dén
ngày 091912021

11 Chü dàu tu trinh Tông cuc Thué két
quâ thi tuyén

Ngày l0l9l202l

12 Công UO tét quâ và trao thucrrrg Thâng 9 nàm 2021

Ghi chü: Thôi gian trên 1à clu kién, truùng hcrp cô thay dôi, dcrn vi tô chüc
cuQc thi së thông bâo cp thé dén câc dcrn vi tham gia cuôc thi.

5. Tiêu chi drlnh giâ, giâi thuông cho tlon vi dg thi:
a. Tiêu chi dânh giâ hà so tlg thi theo Quy ché thi tuyên phucrng ân thiét

té t<ién truc do Cçc Thué tinh Hà Nam ban hành.

b. Giâi thuông:

Giâi nhât: 10.000.000 dàng (Muùi rriêu dàng).

6. Yêu càu ,è dôi tucrng và hà scr dg thi:
a. Diii tuong du thi:
- Cuôc thi dành cho câc tô chfrc, câ nhân tu vân thiét ké trong nuôc cô dü

nàng luc chuyên môn, hành nghè theo quy dinh cüa phâp luât hiên hành, cô dü
môt trong rhûr.rg diêu kiên sau:

+ Câc tô chüc, câ nhân hành nghè thiét ké c6 giây phép dàng kÿ kinh
doanh ho[c chimg chi hanh nghè dugc công nhân.

+ Câctô chirc, câ nhân hoat «lông chuyên nghiêp, cô kinh nghiêm thuc tiên.
- Câc tô chric câ nhân tham gia cô thé là:



+ MOt tô chüc, câ nhân;

+ Môt liên danh cüa hai ho{c nhièu tô chûc hành nghè thiét té công trinh.

- Câc don vi tu vân du thi cô thé liên danh vôi nhau dé tham gia thi tuyén,
môi don vi chi dugc tham gia vào mQt liên danh.

b. Nhùng déi tuqng không duqc phép tham gia ùs thi:

- Thành viên HQi dàng thi tuyén;

- Thành viên cüa fô ry thuât;

- Câc câ nhân liên quan dén nhiÇm vr,r tô chric cuôc thi trong co quan quân
lÿ nhà nuôc.

c. Hà so dàng lry d,,, thi gàm:

- Bân clàng kÿ dU thi (theo mâu kèm theo);

- Giây tù chimg minh vè q,ryèn hành nghè: Dàng § kinh doanh ho{c
chimg chi hanh 

"ghè 
dugc công nhân;

- Vàn bân thôa thuân liên danh (néu cô);

d. Hà so phuong dn dqr thi: (Chi tiét theo quy dinh tqi NhiÇm vq thiét ké
và Quy chê thi tuyên dd ùrqc phê duyQ).

7. NOi dung khâc:

- Hà so tài liêu liên quan dén công tâc thi tuyên duoc cung câp miên phf
gàm (Ké ho4ch thi tuyén; NhiÇm vu thiét ké; Quy ché thi tuyén; Vi tri dia diêm
xây dpg ...) tai Cpc Thué tinh Hà Nam - Duùng Lê Công Thanh, phuong Lam
H4, thành phô Phü Lÿ, tinh Hà Nam

- Nguôi liên hÇ: ông Phan Manh Hùng - Phô Chânh Vàn phông CUc Thué
tinh Hà Nam, sô diÇn tho4i: 02263.852.941.

Luu ÿ: Dè nghi câ nhân dén nhân hô so môi thi tuyén mang theo giây gioi
thiÇu (nêu ilpi diÇn cho tô chirc) và chimg minh nhân dân hoéc thê càn cuôc.

Cuc Thué tinh Hà Nam .ât -o.rg nhân dugc sy tham gia, huong tmg nhiêt
tinh cüa câc cânhân, tô chirc tham gia cuôc thi.l. L-
Noi nhQn: ÿ
- Nhu trên;
- Q.CUc truông;
- PCT Dô ThiThu Hiên;
- HQi dông thituyên (dé t/dôi);
- Tô kÿ thuât (dé vdôi);
- Ltru: VT, VP (2b).
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