
 
 

        

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG 

 

Số:         /TB-SGTVTXD 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Lào Cai, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
 

Kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình: Cầu Phú Thịnh nối 

Quốc lộ 4E với Khu đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
 

 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 4985/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến 

trúc công trình: Cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với Khu đô thị Vạn Hòa, thành 

phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công 

trình: Cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với Khu đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai. 

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thông báo kết quả Kết quả 

thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình: Cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 

4E với Khu đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với những nội 

dung sau: 

1. Kết quả xếp hạng phương án dự thi, 

- Giải nhất phương án có mã số DA678.1 của Liên danh ADA-PCOM 

(Liên danh giữa Công ty cổ phần tư vấn thiết kế ADA và cộng sự và Công ty 

TNHH Tư vấn xây dựng HT Việt Nam). 

- Giải nhì phương án có mã số 11CPT.1 của Liên danh quốc tế 1+1>2-

Cầu Lớn Hầm (Liên danh giữa Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Quốc tế 

1+1>2 và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Lớn-Hầm). 

2. Đơn vị được hỗ trợ kinh phí. 

- Liên danh CCU-VE&C (Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây 

dựng và Công ty CP kỹ sư và tư vấn Việt Nam);  

- Công ty TNHH đầu tư VTCO. 

3. Các nội dung khác. 

- Phương án được chọn làm cơ sở lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế 

xây dựng công trình: Cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với Khu đô thị Vạn Hòa, 
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thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là phương án có mã số DA678.1 của Liên danh 

ADA-PCOM (Liên danh giữa Công ty cổ phần tư vấn thiết kế ADA và cộng sự 

và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng HT Việt Nam). 

- Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các đơn vị đạt giải thông qua hình 

thức chuyển khoản sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. 

Trên đây là thông báo Kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công 

trình: Cầu Phú Thịnh nối Quốc lộ 4E với Khu đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai đến các đơn vị dự thi tuyển./. 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng thi tuyển; 

- Các đơn vị dự thi; 

- Viện kiến trúc - Hội KTSVN; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BGT. 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy 
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