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HỒ SƠ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 

KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE 

PHỤ LỤC 1: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ LIÊN DANH 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

THI TUYỂN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC 
KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE 

 
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

Chúng tôi là liên danh:...................................................................................................... 
Người đại diện:............................................... Chức vụ:................................................... 
Địa chỉ :............................................................................................................................. 
Điện thoại: ............................... Fax: ................................................................................ 
Email:................................................................................................................................ 

Sau khi nhận được Thông báo thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc "Khu Chung cư 
phức hợp Sao Mai Lotus Lake" và đã nghiên cứu hiểu rõ quy chế thi tuyển, chúng tôi 
xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng được các điều kiện tham gia cuộc thi. Vì vậy, 
chúng tôi làm đơn này đăng ký tham dự cuộc thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc của 
dự án nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo các quy định trong quy chế thi tuyển. 
(Tài liệu kèm theo đơn: giấy tờ chứng mình về quyền hành nghề; giấy tờ chứng 

mình tư cách pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức/cá nhân dự thi). 

 

 ........................ ngày .... tháng .... năm .... 

Đại diện đơn vị đăng ký dự thi 

                    (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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HỒ SƠ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 

KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE 

PHỤ LỤC 2: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

THI TUYỂN THIẾT KẾ Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC 

KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE 
 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
 

Tên tổ chức/cá nhân:......................................................................................................... 
Địa chỉ :............................................................................................................................. 
Điện thoại: .........................Fax: ....................................................................................... 
Email:................................................................................................................................ 
Người đại diện ( đối với tổ chức):..........................Chức vụ:............................................ 

Sau khi nhận được Thông báo thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc "Khu Chung cư 
phức hợp Sao Mai Lotus Lake" và đã nghiên cứu hiểu rõ quy chế thi tuyển, chúng tôi 
xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng được các điều kiện tham gia cuộc thi. Vì vậy, 
chúng tôi làm đơn này đăng ký tham dự cuộc thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc của 
dự án nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo các quy định trong quy chế thi tuyển. 
(Tài liệu kèm theo đơn: giấy tờ chứng mình về quyền hành nghề; giấy tờ chứng 

mình tư cách pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức/cá nhân dự thi). 

 

 ........................ ngày .... tháng .... năm .... 

Đại diện đơn vị đăng ký dự thi 

                    (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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HỒ SƠ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 

KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE 

PHỤ LỤC 3: THAM KHẢO 

 

 

Vị trí khu đất trên google map 
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HỒ SƠ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC 

KHU CHUNG CƯ PHỨC HỢP SAO MAI LOTUS LAKE 

 

 

Bản đồ hiện trạng khu đất 

 

 
Sơ đồ ranh giới và khoảng lùi công trình tham khảo 


