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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Số:           /TB-SKHĐT     Hà Nam, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm 

 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 1269/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Lý Nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 471/QĐ-UBND ngày 

08/4/2022 v/v chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở phía Nam thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân - Vị trí 1 (LN-ĐT03.21); số 593/QĐ-UBND ngày 

10/4/2022 v/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân - Vị trí 1 (LN-ĐT03.21);   

Căn cứ các Quyết định số 6633/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND 

huyện Lý Nhân về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở phía Nam 

thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân -Vị trí 1 (LN-ĐT03.21). 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ 

sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh 

Trụ, huyện Lý Nhân - Vị trí 1 (LN-ĐT03.21) với các thông tin như sau:   
 

1. Tên dự án; mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:  

 (Theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 8/4/2022 của UBND tỉnh v/v 

chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án) 

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân - Vị trí 1 (LN-ĐT03.21).    

1.2. Mục tiêu đầu tư:  

Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lý Nhân, Quy hoạch chung 

xây dựng thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. Hình thành nhóm ở mới có hạ tầng 

kỹ thuật – xã hội đồng bộ, tiện ích đô thị theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng 

nhu cầu về ở cho người dân trong khu vực, tạo không gian kiến trúc cảnh quan 

mới phù hợp với cảnh quan chung của khu vực, góp phần thúc đẩy xây dựng thị 

trấn Vĩnh Trụ trở thành đô thị loại IV trong giai đoạn tới.  

1.3. Quy mô đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận. 
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a) Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, hệ thống đường giao thông, 

bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, thông tin liên 

lạc, cây xanh cảnh quan... tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

b) Công trình đơn vị ở: Đầu tư xây dựng 50 căn nhà ở liền kề dọc trục 

đường N4 - trục cảnh quan khu nhà ở, kết nối với khu nhà ở (vị trí 2) và khu phố 

chợ Vĩnh Trụ ở phía Tây với tổng diện tích 5.492,2m2. Mật độ xây dựng 90%, 

tầng cao 04 tầng. Khoảng lùi xây dựng lùi 2m so với chỉ giới đường đỏ của 

đường. 

c) Công trình hạ tầng xã hội, công cộng khác: Công  trình  nhà  văn  hóa  

diện  tích 1.138,1m2, mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao công trình tối đa 02 

tầng, khoảng lùi 5m; công trình trường mầm non diện tích 2.369m2 (dự án 

không đầu tư xây dựng công trình trường mầm non, sau khi hoàn thành GPMB 

và đầu tư xây dựng HTKT bàn giao lại quỹ đất cho cơ quan nhà nước quản lý để 

thu hút đầu tư theo quy định).  

d) Công trình thương mại, dịch vụ: Không đầu tư xây dựng, sau khi hoàn 

thành GPMB và đầu tư xây dựng HTKT bàn giao lại quỹ đất cho cơ quan nhà 

nước quản lý để thu hút đầu tư theo quy định. 

* Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện các trình tự thỏa thuận đấu 

nối giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp thoát nước...và các thủ tục liên quan 

trước khi triển khai thực hiện theo quy định; Hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán 

(hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, thỏa 

thuận công trình thiết yếu,..) trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án 

theo quy định khi triển khai thực hiện. 
2. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 323.655,636 triệu đồng, trong đó, 

chi phí GPMB: 33.861,467 triệu đồng. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án (chưa bao 

gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) dự kiến 289.794,169 triệu đồng.   

(Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án chỉ là dự kiến, không sử dụng để tính toán 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư được lựa 

chọn thực hiện. Việc xác định tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp 

luật). 

3. Tiến độ thực hiện dự án: 2022 - 2025. 

4. Thời gian hoạt động của dự án: Không quá 50 năm kể từ ngày Nhà 

đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển 

mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam.    

 6. Diện tích khu đất: Khoảng 13,035 ha.   

7. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn 

Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân -Vị trí 1 (LN-ĐT03.21); cơ cấu sử dụng đất theo quy 

hoạch chi tiết đã được phê duyệt.   

8. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 15h00 ngày 

14/6/2022. 



 

 

3 

 

9. Thông tin liên hệ: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. Địa chỉ: Số 15, đường Trần Phú, 

phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Số điện thoại: 0226.3852.701. 

- Số fax: 0226.3852.701. 

- Tải tệp tin (file) hồ sơ trên Hệ thống đấu thầu quốc gia để làm cơ sở lập 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn. 

- Thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số theo quy định (nhà đầu 

tư thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn). 

- Các thông tin khác về dự án: theo quyết định phê duyệt quy hoạch và 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hà Nam. 

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực 

hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.  

 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam đề nghị Quý Nhà đầu tư quan tâm, đăng 

ký./. 

(Đính kèm các tài liệu liên quan) 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Như kính gửi; 
 

- UBND huyện Lý Nhân (để p/hợp);  
- Lưu VT, KTN.  
  
 Nguyễn Văn Lượng 

http://muasamcong.mpi.gov.vn/
http://muasamcong.mpi.gov.vn/
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YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM NHÀ ĐẦU TƯ 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT 

 

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân -Vị trí 1 (LN-ĐT03.21). 

 Ban hành kèm theo các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 471/QĐ-

UBND ngày 08/4/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư và Quyết định số 593/QĐ-

UBND ngày 28/4/2022 v/v phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của 

nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị 

trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân - Vị trí 1 (LN-ĐT03.21).    

 

Chương I: CHỈ DẪN NHÀ ĐẦU TƯ 

 

Mục 1. Nội dung mời quan tâm  

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng 

ký thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở phía Nam thị trấn Vĩnh Trụ, 

huyện Lý Nhân -Vị trí 1 (LN-ĐT03.21).    

1.2. Thông tin về dự án: 

a) Mục tiêu đầu tư của dự án: Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Lý Nhân, Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. 

Hình thành nhóm ở mới có hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ, tiện ích đô thị 

theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng nhu cầu về ở cho người dân trong khu 

vực, tạo không gian kiến trúc cảnh quan mới phù hợp với cảnh quan chung của 

khu vực, góp phần thúc đẩy xây dựng thị trấn Vĩnh Trụ trở thành đô thị loại IV 

trong giai đoạn tới.  

b) Quy mô đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và chủ trương đầu tư dự án đã được phê duyệt.  

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: San nền, hệ thống đường giao thông, 

bãi đỗ xe, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, thông tin liên 

lạc, cây xanh cảnh quan... tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.  

 - Công trình đơn vị ở (dự kiến): Đầu tư xây dựng 50 căn nhà ở liền kề dọc 

trục đường N4 - trục cảnh quan khu nhà ở, kết nối với khu nhà ở (vị trí 2) và khu 

phố chợ Vĩnh Trụ ở phía Tây với tổng diện tích 5.492,2m2. Mật độ xây dựng 

90%, tầng cao 04 tầng. Khoảng lùi xây dựng lùi 2m so với chỉ giới đường đỏ 

của đường. 

- Công trình hạ tầng xã hội: Công trình nhà văn hóa diện tích 1.138,1m2, 

mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao công trình tối đa 02 tầng, khoảng lùi 5m; 

công trình trường mầm non diện tích 2.369m2 (dự án không đầu tư xây dựng 

công trình trường mầm non, sau khi hoàn thành GPMB và đầu tư xây dựng 
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HTKT bàn giao lại quỹ đất cho cơ quan nhà nước quản lý để thu hút đầu tư theo 

quy định). 

- Công trình thương mại, dịch vụ: Không đầu tư xây dựng, sau khi hoàn 

thành GPMB và đầu tư xây dựng HTKT bàn giao lại quỹ đất cho cơ quan nhà 

nước quản lý để thu hút đầu tư theo quy định. 

- Tổng mức đầu tư dự án dự kiến: 323.655,636 triệu đồng, trong đó, chi 

phí GPMB: 33.861,467 triệu đồng. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án (chưa bao gồm 

chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) dự kiến 289.794,169 triệu đồng.     

1.3 Tóm tắt các yêu cầu cơ bản của dự án:  

- Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Khu nhà ở 

đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và theo chủ trương 

đầu tư đã được chấp thuận, đảm bảo tính kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật 

các khu vực hiện trạng xung quanh; cập nhật và kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ 

thuật các dự án đã và đang triển khai trong khu vực.  

- Nhà đầu tư phải thực hiện các trình tự thỏa thuận đấu nối với các cơ 

quan quản lý chuyên ngành về giao thông, thủy lợi, cấp điện, cấp thoát nước… 

theo quy định; xây dựng phương án, giải pháp thiết kế hoàn trả kênh mương 

thỏa thuận với cơ quan quản lý thủy lợi, nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu tưới tiêu 

theo quy định của pháp luật về công trình thủy lợi... khi triển khai thực hiện dự 

án. 

- Đầu tư xây dựng 50 căn nhà ở liền kề dọc trục đường N4 - trục cảnh 

quan khu nhà ở, kết nối với khu nhà ở (vị trí 2) và khu phố chợ Vĩnh Trụ ở phía 

Tây. Đối với các khu vực còn lại, nhà đầu tư phải thực hiện đầu tư xây dựng các 

công trình nhà ở tại các khu vực có yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, khu vực 

trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc, mặt tiền các 

tuyến đường cấp khu vực hoặc thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định công bố công khai các khu vực 

được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền 

(theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ).  

 - Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa 

phương trong công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm di chuyển mồ mả, vật kiến 

trúc, cây cối, hoa màu…), đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu 

tư đã được chấp thuận. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của 

nhà đầu tư, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định. 

 - Nhà đầu tư được lựa chọn phải thực hiện dự án đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về tiến độ, chất lượng, nghiệm thu, bàn giao công trình theo đúng các quy 

định của pháp luật; chịu trách nhiệm về chất lượng và bảo hành công trình bàn 

giao. Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và 

tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất 

động sản theo quy định. 
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- Nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch huy động đủ nguồn vốn (bao gồm 

vốn chủ sở hữu, vốn huy động hợp pháp khác) để thực hiện dự án đảm bảo theo 

đúng tiến độ được duyệt và phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư của dự án. 

- Nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm khi tham gia 

đấu thầu phải thực hiện ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (trường hợp 

chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm được cấp 

thẩm quyền phê duyệt) hoặc thực hiện bảo lãnh dự thầu theo quy định (trường 

hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực kinh nghiệm). 

- Tiến độ thực hiện dự án: 2022 - 2025.  

- Thời gian hoạt động của dự án: Không quá 50 năm kể từ ngày Nhà đầu 

tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục 

đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam.     

 - Diện tích khu đất: Khoảng 13,035 ha.  

- Mục đích sử dụng đất: Gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất trường 

học, đất công cộng, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông, đất hành 

lang đường điện. 

- Các chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt: 

 + Cơ cấu sử dụng đất: 130.359,34 m2, gồm: Đất ở (đất ở biệt thự, liền kề) 

48.551,1 m2; đất thương mại dịch vụ 5.604 m2; đất trường học 2.369,1 m2; đất 

công cộng 1.138,1 m2; đất cây xanh 11.166,9 m2; Đất HTKT 5.820 m2; đất 

giao thông 54.467,44 m2; đất hành lang đường điện 1.242,7 m2. 

+ Các chỉ tiêu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô 

thị; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: tuân thủ theo quy định tại Quyết định 

phê duyệt Quy hoạch.  

- Hiện trạng khu đất: đất chưa giải phóng mặt bằng. Cơ cấu sử dụng đất 

hiện trạng:  

STT LOẠI ĐẤT 
KÝ 

HIỆU 

DIỆN TÍCH 

(M2) 

TỶ LỆ 

(%) 

1 Đất nông nghiệp LUC 83.658,14 59,0 

2 Đất mặt nước MN 35.337,61 24,9 

3 Đất ở hiện trạng OHT 2.132,93 1,5 

4 Đất vườn - 4.463,86 3,2 

5 Đất giao thông, bờ thửa - 4.766,80 3,4 

 
Tổng 

 
130.359,34 92,0 

 

- Các thông tin khác về dự án: theo quyết định phê duyệt quy hoạch và 

quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hà Nam. 

- Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 15h00 ngày 

14/6/2022.  
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Mục 2. Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 

Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư bao gồm yêu cầu 

về năng lực tài chính và kinh nghiệm. Nội dung chi tiết theo Chương II – Yêu 

cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. 

Mục 3. Làm rõ yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư 

 3.1. Trường hợp nhà đầu tư muốn được làm rõ yêu cầu sơ bộ về năng lực, 

kinh nghiệm, nhà đầu tư phải gửi đề nghị làm rõ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Hà Nam bằng văn bản hoặc thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

trước ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tối thiểu 05 ngày làm 

việc để xem xét, xử lý. 

3.2. Sau khi nhận được văn bản đề nghị làm rõ theo thời gian quy định, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam tiến hành làm rõ và đăng tải trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia trong khoảng thời gian tối thiểu 02 ngày làm việc trước 

ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, trong đó có mô tả nội dung yêu 

cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà đầu tư đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm 

rõ dẫn đến phải sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện 

theo quy định tại Mục 4 Chương này. 

Mục 4. Sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư 

4.1. Trường hợp sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

quyết định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi trước ngày hết hạn nộp hồ sơ 

đăng ký thực hiện dự án tối thiểu 10 ngày.  

4.2. Trường hợp thời gian thông báo sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, 

kinh nghiệm không đáp ứng quy định tại Mục 4.1 Chương này, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Hà Nam thực hiện gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự 

án tương ứng để bảo đảm quy định nêu trên. Việc gia hạn được thực hiện theo 

quy định tại Mục 6.3 Chương này. 

Mục 5. Ngôn ngữ sử dụng 

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và nhà đầu tư liên quan đến việc mời quan tâm 

phải được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt, tiếng Anh. 

Mục 6. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và thời hạn nộp 

 6.1. Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án do nhà đầu tư chuẩn bị phải bao gồm 

các biểu mẫu và các tài liệu có liên quan theo quy định tại Chương III - Biểu mẫu. 

6.2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia trước 15h00 ngày 14/6/2022. 

6.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam có thể gia hạn thời gian nộp hồ 

sơ đăng ký thực hiện dự án trong các trường hợp sau đây: 
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a) Sửa đổi yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư theo quy 

định tại Mục 4 Chương này. Khi gia hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam 

thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

b) Cần tăng thêm số lượng nhà đầu tư theo quy định tại điểm b Mục 9.2 

Chương này. Khi gia hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam gửi thông báo 

đến tất cả các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và thông báo trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian gia hạn thực hiện theo quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không 

phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

Mục 7. Sửa đổi, thay thế, rút hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

7.1. Sau khi nộp, nhà đầu tư có thể sửa đổi, thay thế hoặc rút hồ sơ đăng ký 

thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. 

7.2. Sau thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, nhà đầu tư 

không được rút hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đã nộp. 

Mục 8. Làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, đánh giá sơ bộ năng 

lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 

8.1. Làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án 

Nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo yêu 

cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam hoặc tự làm rõ, bổ sung tài liệu 

chứng minh tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm khi nhà đầu tư phát hiện hồ 

sơ đăng ký thực hiện dự án thiếu thông tin, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm đã 

có của mình nhưng chưa được nộp cùng hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Tất cả 

yêu cầu làm rõ và văn bản làm rõ của nhà đầu tư được thực hiện trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia. 

8.2. Đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư 

Việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư căn cứ yêu cầu 

sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư 

và các tài liệu làm rõ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (nếu có). 

Mục 9. Thông báo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của 

các nhà đầu tư 

9.1. Sau khi có kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà 

đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp 

ứng yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

9.2. Căn cứ kết quả đánh giá, theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Đầu 

tư và khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trường hợp chỉ có một nhà 

đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, căn cứ tiến độ thực hiện 

dự án, mục tiêu thu hút đầu tư cũng như các điều kiện cụ thể khác của dự án, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thực hiện theo một trong 

hai phương án như sau: 

a) Phương án 1: Thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị 

chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nếu quá trình tổ 
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chức đã bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và dự án có yêu cầu đẩy 

nhanh tiến độ; 

b) Phương án 2: Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án để các nhà đầu 

tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 

dự án nhằm tăng tính cạnh tranh. Thời gian gia hạn do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ 

sơ đăng ký thực hiện dự án. 

Sau khi gia hạn, căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, 

thủ tục tiếp theo thực hiện theo quy định tương ứng tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 

13 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 108 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). 

9.3. Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu, việc lựa 

chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và khoản 

3 Điều 108 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Hồ sơ mời thầu được phát hành 

rộng rãi cho các nhà đầu tư, gồm cả các nhà đầu tư ngoài danh sách nhà đầu tư 

đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. 

 

CHƯƠNG II 

ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 

Mục 1. Phương pháp đánh giá 

1.1. Việc đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư sử dụng 

phương pháp đánh giá đạt, không đạt. Nhà đầu tư được đánh giá là đáp ứng yêu 

cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt.  

1.2. Đối với nhà đầu tư liên danh: 

a) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của 

các thành viên liên danh. Đồng thời, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu 

cầu tương ứng với phần góp vốn chủ sở hữu theo thỏa thuận liên danh; nếu bất 

kỳ thành viên nào trong liên danh được đánh giá là không đáp ứng thì nhà đầu tư 

liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu. 

Nhà đầu tư đứng đầu liên danh phải có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 

30%, từng thành viên liên danh có tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%. 

b) Kinh nghiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư liên danh bằng tổng số dự 

án của các thành viên liên danh đã thực hiện.  

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá 

Việc đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư được thực hiện theo 

Bảng số 01 dưới đây: 
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Bảng số 01 

YÊU CẦU SƠ BỘ VỀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM 

TT Nội dung Yêu cầu 

1 Năng lực tài chính - Vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải 

thu xếp(1): 64.731,1 triệu đồng (tối thiểu chiếm 

20% tổng vốn đầu tư).  

- Vốn vay tối đa mà nhà đầu tư phải huy 

động: 258.924,5 triệu đồng (tối đa chiếm 80% 

tổng mức đầu tư).  

2 Kinh nghiệm thực 

hiện dự án tương tự(2) 

Số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành 

viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực 

hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp 

vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính: 01 dự án 

loại 1 hoặc (hoặc số lượng dự án đảm bảo 

tương đương đối với loại 2, loại 3). Cách xác 

định dự án như sau (3):  

a) Loại 1: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng khu đô thị; khu dân cư; khu nhà ở có hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ; khu nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ; nhà ở thương mại mà nhà 

đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp 

vốn chủ sở hữu, đã hoàn thành hoặc hoàn thành 

phần lớn trong vòng 05 năm trở lại đây (05 

năm trước thời điểm đóng thầu) và đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện sau: 

+ Dự án có tổng mức đầu tư 161.827,8 triệu 

đồng (tối thiểu bằng 50% tổng mức đầu tư của 

dự án đang xét). 

+ Dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ 

sở hữu 32.365,5 triệu đồng  (tối thiểu bằng 

50% yêu cầu về vốn chủ sở hữu của dự án 

đang xét).   

b) Loại 2: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng khu đô thị; khu dân cư; khu nhà ở có hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ; khu nhà ở kết hợp 

thương mại dịch vụ; nhà ở thương mại mà nhà 

đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính 

xây lắp, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần 

lớn trong vòng 05 năm trở lại đây (05 năm 

trước năm có thời điểm đóng thầu) theo quy 

định và có giá trị tối thiểu là 123.325 triệu 
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TT Nội dung Yêu cầu 

đồng (tối thiểu bằng 50% giá trị chi phí xây 

dựng của dự án đang xét).   

c) Loại 3: Dự án trong lĩnh vực đầu tư xây 

dựng đầu tư xây dựng khu đô thị; khu dân cư; 

khu nhà ở có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; khu 

nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ; nhà ở 

thương mại đã hoàn thành hoặc hoàn thành 

phần lớn trong vòng 05 năm trở lại đây (05 

năm trước năm có thời điểm đóng thầu) theo 

quy định của đối tác đã tham gia với vai trò là 

nhà thầu chính xây lắp với giá trị tối thiểu bằng 

123.325 triệu đồng (tối thiểu bằng 50% giá trị 

chi phí xây dựng của dự án đang xét).        

 

Ghi chú:  

(1) Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài 

chính của nhà đầu tư trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã 

được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ 

theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán (nếu có). Trường hợp nhà đầu 

tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác 

định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm 

toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng 

thầu hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm 

đóng thầu theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán. Trường hợp đại diện 

chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ góp vốn chủ sở hữu thì đại diện chủ 

sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết và báo cáo tài chính 

chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo phương án tài chính 

của dự án. 

Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án 

và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục dự 

án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu của 

nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực 

hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định. 

Tại thời điểm ký kết hợp đồng dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm gửi cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phương án đảm bảo huy động đủ vốn chủ sở hữu 

và các tài liệu chứng minh đảm bảo đáp ứng yêu cầu về vốn chủ sở hữu theo quy 

định tại hợp đồng dự án. 

Nhà đầu tư phải kê khai thông tin, cung cấp các tài liệu về năng lực tài 

chính theo Mẫu số 02 Chương III – Biểu mẫu.  

(2) Kinh nghiệm của nhà đầu tư: 

(i) Các dự án, gói thầu nhà đầu tư thực hiện phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu 

về kỹ thuật, chất lượng theo hợp đồng đã ký kết mới được xem xét, đánh giá. 
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(ii) Hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn: Dự án, gói thầu đã được nghiệm 

thu hạng mục công trình, công trình hoặc đang trong giai đoạn vận hành hoặc đã 

kết thúc theo quy định. 

(3) Nhà đầu tư cung cấp kinh nghiệm của mình theo Mẫu số 03 Chương III 

– Biểu mẫu. Nhà đầu tư chỉ được trích dẫn kinh nghiệm thực hiện một dự án 

tương tự một lần duy nhất. Trường hợp sử dụng đối tác, phải có thỏa thuận hợp 

tác được ký kết giữa nhà đầu tư đứng đầu liên danh và đối tác. 

       Cách thức quy đổi các dự án: 01 dự án thuộc loại 2 bằng 0,7 dự án thuộc 

loại 1; 01 dự án thuộc loại 3 bằng 0,5 dự án thuộc loại 1. Trong trường hợp số 

lượng dự án được quy đổi là số lẻ, số lượng dự án được làm tròn theo số nguyên 

(Làm tròn lên nếu chữ số bên phải lớn hơn hoặc bằng 5, làm tròn xuống nếu chữ 

số bên phải nhỏ hơn 5). 

(4) (5) (6) Đối với những dự án chưa xác định rõ giá trị tổng mức đầu tư 

trong các văn bản phê duyệt, hợp đồng dự án, nhà đầu tư phải cung cấp các tài 

liệu chứng minh để xác định giá trị này. 
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CHƯƠNG III. BIỂU MẪU 

 

1. Mẫu số 01: Thông tin về nhà đầu tư 

2. Mẫu số 02: Năng lực tài chính của nhà đầu tư 

3. Mẫu số 03: Kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự 

4. Mẫu số 04: Thỏa thuận liên danh 
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Mẫu số 01 

THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC ĐỐI TÁC CÙNG THỰC HIỆN 

(Địa điểm)___, ngày___ tháng___ năm___ 

I. Thông tin về nhà đầu tư/thành viên liên danh(1) 

1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh: 

2. Quốc gia nơi đăng ký hoạt động của nhà đầu tư/thành viên liên danh: 

3. Năm thành lập: 

4. Địa chỉ hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh tại quốc gia đăng ký:  

5. Thông tin về đại diện hợp pháp của nhà đầu tư/thành viên liên danh: 

- Tên: 

- Địa chỉ: 

- Số điện thoại/fax: 

- Địa chỉ e-mail:  

6. Sơ đồ tổ chức của nhà đầu tư.  

II. Thông tin về các đối tác cùng thực hiện 

TT Tên đối tác(2) 

Quốc gia 

nơi đăng ký 

hoạt động 

Vai trò tham 

gia(3) 

Người đại 

diện theo 

pháp luật 

Hợp đồng 

hoặc văn 

bản thỏa 

thuận với 

đối tác(4) 

1 Công ty 1  
 [Tổ chức cung 

cấp tài chính] 
  

2 Công ty 2  
 [Nhà thầu xây 

dựng] 
  

3 Công ty 3  
 [Nhà thầu vận 

hành/ Quản lý] 
  

 …..     

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê 

khai theo Mẫu này. Nhà đầu tư/thành viên liên danh cần nộp kèm theo bản chụp 

một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà nhà đầu tư đang hoạt động cấp.  
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(2) Nhà đầu tư ghi cụ thể tên của các đối tác tham gia thực hiện dự án. 

(3) Nhà đầu tư ghi cụ thể vai trò tham gia của từng đối tác. 

(4) Nhà đầu tư ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, kèm theo 

bản chụp được chứng thực các tài liệu đó. 
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Mẫu số 02 

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ(1) 

1. Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh: 

2. Thông tin về năng lực tài chính của nhà đầu tư/thành viên liên 

danh(2): 

a) Tóm tắt các số liệu về tài chính(3):  

STT Nội dung Giá trị 

I 
Vốn chủ sở hữu cam kết sử 

dụng cho dự án 
 

II 
Các số liệu về vốn chủ sở hữu 

của nhà đầu tư 
 

1 Tổng vốn chủ sở hữu  

2 Chi phí liên quan đến kiện tụng 

(nếu có) 
 

3 Vốn chủ sở hữu cam kết cho các 

dự án đang thực hiện(4) (không 

gồm vốn đã được giải ngân cho 

các dự án đang thực hiện) và các 

khoản đầu tư tài chính dài hạn 

khác (nếu có)) 

 

4 Vốn chủ sở hữu phải giữ lại theo 

quy định 
 

b) Tài liệu đính kèm(5) 

- Báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm gần nhất đã được cơ quan kiểm 

toán độc lập kiểm toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp 

luật đã được kiểm toán (nếu có). 

- Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở 

hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được cơ quan 

kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập 

đến trước thời điểm đóng thầu hoặc Báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm 

gần nhất trước thời điểm đóng thầu theo quy định của pháp luật đã được kiểm 

toán. Trường hợp đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ góp vốn chủ 

sở hữu thì đại diện chủ sở hữu, chủ sở hữu hoặc công ty mẹ có văn bản cam kết 

và báo cáo tài chính chứng minh đảm bảo đủ vốn chủ sở hữu để góp vốn theo 

phương án tài chính của dự án. 
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Các báo cáo do nhà đầu tư cung cấp phải bảo đảm tuân thủ các quy định 

pháp luật về tài chính, kế toán, phản ánh tình hình tài chính riêng của nhà đầu tư 

hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà đầu tư liên danh) mà không phải tình hình 

tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ hoặc công ty con hoặc công ty 

liên kết với nhà đầu tư hoặc thành viên liên danh.  

- Danh mục dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác trong trường 

hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự án và các khoản 

đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có). 

 

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà đầu tư liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê 

khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp 

pháp của các số liệu, tài liệu cung cấp liên quan đến vốn chủ sở hữu, phân bổ 

vốn chủ sở hữu cho các dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn đang thực 

hiện. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai là không chính xác, làm sai lệch 

kết quả đánh giá thì sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật 

Đấu thầu và bị loại. 

(3) Thông tin về số liệu tài chính được đánh giá, xem xét trên cơ sở báo cáo 

tài chính và các tài liệu có liên quan do nhà đầu tư nộp. 

(4) Trường hợp tại cùng một thời điểm nhà đầu tư tham gia đầu tư nhiều dự 

án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác (nếu có), nhà đầu tư lập danh mục 

dự án và các khoản đầu tư tài chính dài hạn khác, bảo đảm tổng vốn chủ sở hữu 

của nhà đầu tư đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết thực 

hiện cho tất cả các dự án và khoản đầu tư tài chính dài hạn khác theo quy định. 

(5) Nhà đầu tư nộp bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực tài chính: văn 

bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế và các tài liệu liên quan (nếu có) như 

biên bản kiểm tra quyết toán thuế, tờ khai tự quyết toán thuế, tài liệu chứng 

minh việc nhà đầu tư đã kê khai quyết toán thuế điện tử… 
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Mẫu số 03 

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN TƯƠNG TỰ (1) 

(Địa điểm), ngày ___ tháng ___ năm ___ 

[Nhà đầu tư liệt kê kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự theo yêu cầu của 

bên mời thầu] 

1. Dự án số 01: ___ [ghi tên dự án] 

Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh/đối tác cùng thực hiện dự án 

1 Số hợp đồng:                                                       Ngày ký: 

2 Tên dự án/gói thầu: 

3 Lĩnh vực đầu tư của dự án 

4 Tham gia dự án với vai trò: 

 Nhà đầu tư độc lập                  Thành viên liên danh 

  Nhà thầu chính xây lắp 

5 Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (đối với dự án); chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu) 

Địa chỉ:  

Tên người liên lạc: 

Điện thoại: 

Fax: 

Email: 

6 Thông tin chi tiết 

6.1 Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà đầu tư 

 Tiến độ, chất lượng thực hiện dự án (2): 

  Đang trong giai đoạn xây dựng, đã nghiệm thu hạng mục công trình 

  Đã nghiệm thu công trình  

  Đang trong giai đoạn vận hành 

  Đã kết thúc 

 Tổng mức đầu tư (vốn đầu tư): 

 Tỷ lệ góp vốn (trường hợp nhà đầu tư là liên danh):  
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 Vốn chủ sở hữu đã được huy động: 

 Mô tả ngắn gọn về điểm tương đồng của dự án đã thực hiện này với dự án 

đang lựa chọn nhà đầu tư: 

 - Mô tả ngắn gọn về phần công việc đã thực hiện: 

- Giá trị của (các) phần công việc đã thực hiện:  

 (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương . . . VNĐ 

 - Mô tả ngắn gọn về phần công việc còn phải thực hiện: 

- Giá trị của (các) phần công việc còn phải thực hiện:  

 (Giá trị và loại tiền tệ) tương đương . . . VNĐ 

 Lịch sử tranh chấp, kiện tụng: 

 Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật/hoạt động vận hành: 

6.2 Trường hợp tham gia thực hiện dự án với vai trò nhà thầu chính 

 Phạm vi công việc tham gia thực hiện: 

 Giá trị phần công việc tham gia thực hiện: 

 Tiến độ, chất lượng thực hiện(3): 

 Lịch sử tranh chấp, kiện tụng: 

 Mô tả tóm tắt về các yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật: 

2. Dự án số 02:___ [ghi tên dự án] 

… 

Đại diện hợp pháp của nhà đầu tư 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)] 

 

Ghi chú:  

(2), (3) Nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh các thông tin 

đã kê khai và tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng như bản sao công chứng 

hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, xác nhận của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án), chủ 

đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu)… 
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Mẫu số 04 

 THỎA THUẬN LIÊN DANH  

 

(Địa điểm), ngày___ tháng___ năm___ 

 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:  

Tên thành viên liên danh: ___ [Ghi tên từng thành viên liên danh] 

- Quốc gia nơi đăng ký hoạt động:  

- Mã số thuế: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại: 

- Fax: 

- Email:  

- Người đại diện theo pháp luật: 

- Chức vụ: 

Giấy ủy quyền số ___ ngày___ tháng ___ năm ___ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh 

với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia đấu thầu dự 

án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên 

quan đến dự án là:___ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

Địa chỉ giao dịch của Liên danh: 

Điện thoại: 

Fax:  

Email: 

Người đại diện của Liên danh: 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập 

hoặc liên danh với nhà đầu tư khác để tham gia đấu thầu dự án.  

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện các công 

việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án như sau:  

1. Các bên nhất trí thỏa thuận cho ___ [ghi tên một thành viên] là thành 

viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh để thực hiện các công việc trong 

quá trình hoàn thiện, nộp, làm rõ, sửa đổi hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư 

có sử dụng đất. 

2. Vai trò, trách nhiệm của các thành viên liên danh (1)[ghi cụ thể vai trò, 

trách nhiệm của từng thành viên liên danh và ghi tỷ lệ phần trăm góp vốn chủ sở 

hữu trong liên danh]:  
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TT Tên thành viên 

Vai trò tham gia 

[Ghi phần công việc 

mà thành viên đảm 

nhận (thu xếp tài 

chính, xây dựng, 

quản lý, vận hành,...] 

Vốn chủ sở hữu 

Giá trị Tỉ lệ % 

1 Thành viên 1 [Đứng 

đầu liên danh] 

  [tối thiểu 30%] 

2 Thành viên 2   [tối thiểu 15%] 

3 Thành viên 3   [tối thiểu 15%] 

.....     

Tổng .... 100% 

 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:  

- Các bên thỏa thuận cùng chấm dứt; 

- Có sự thay đổi thành viên liên danh. Trong trường hợp này, nếu sự thay 

đổi thành viên liên danh được bên mời thầu chấp thuận thì các bên phải thành 

lập thỏa thuận liên danh mới;  

- Liên danh không đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm;  

- Chấm dứt việc công bố danh mục dự án; 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản gốc, mỗi thành viên liên danh 

giữ___ bản, nộp kèm theo hồ sơ dự thầu 01 bản gốc. Các bản có giá trị pháp lý 

như nhau. 

Đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh (2) 

[ghi tên đại diện hợp pháp của từng thành viên, chức danh,  

ký tên và đóng dấu (nếu có)(3)] 
 

Ghi chú: 

(1) Nhà đầu tư phải liệt kê vai trò tham gia và tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu của 

từng thành viên liên danh. 

(2) Đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh có thể là người đại 

diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo pháp luật ủy quyền. 

(3) Trường hợp thành viên liên danh là nhà đầu tư nước ngoài không có 

con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền về việc chữ ký 

trong thỏa thuận liên danh là của người đại diện hợp pháp của thành viên liên 

danh. 
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