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CÔNG TY TNHH KYORITSU  
MAINTENANCE VIỆT NAM 

––––––––––––– 

Số:    02 /2021/TB 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––– 

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO  

Về việc thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án  
The One Tower 

 
Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

quy định một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Công văn số 5274/SXD-QHKT&PTĐT ngày 14/7/2021 của Sở xây 

dựng thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất xây dựng công trình văn phòng kết hợp 

căn hộ du lịch tại Thửa đất số 163, tờ bản đồ số 4, đường 2 tháng 9, Phường 

Bình Hiên, Quận Hải Châu; 

Căn cứ Thông báo số 107/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND Thành 

phố Đà Nẵng thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Quang 

Nam tại cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo phương án kiến trúc, quy hoạch 

một số dự án, công trình trên địa bàn thành phố; 

Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam thông báo về việc thi 

tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án The One Tower với các nội 

dung như sau: 

        1. Tên cuộc thi: Thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án The 

One Tower . 

        2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt 
Nam; Địa chỉ: Phòng 106, tầng 3, tòa nhà Indochina Riverside Tower, số 74 

đường Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; 

Số điện thoại: 0987.817.335 - (0236)3.898.205. 

        3. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi. 

        4. Điều kiện dự thi 

        - Các đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm trong thiết kế kiến trúc 

công trình tham dự (trừ các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn, Tổ kỹ thuật 






