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Kính gửi: Các nhà đầu tư quan tâm. 

 

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

đăng ký thực hiện dự án xây dựng Cơ sở giáo dục và đào tạo tại Khu đại học Nam 

Cao tỉnh Hà Nam (được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2197/QĐ-

UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hà Nam) với các thông tin như sau: 
 

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án: 

1.1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Cơ sở giáo dục, đào tạo theo mô hình giáo 

dục liên cấp (tiểu học đến trung học); đào tạo dạy nghề (sơ cấp đến cao đẳng) đáp 

ứng nhu cầu học tập theo mô hình giáo dục tiên tiến, tiếp cận công nghệ hiện đại, 

đào tạo lao động có kỹ năng, tay nghề cao, cung cấp lao động cho các doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng. 

1.2. Quy mô đầu tư: 

a) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 119.129,0m2. 

b) Quy mô (dự kiến): 

- Xây dựng Cơ sở giáo dục và đào tạo gồm các khối công trình phục vụ cho 

đào tạo nghề (trung cấp, cao đẳng, 9+); đào tạo phổ thông (tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông) và các hạng mục phụ trợ (cây xanh, sân đường giao 

thông...) đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phù hợp các tiêu chí, quy mô, tiêu 

chuẩn tối thiểu đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục 

(theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1466/QĐ-TTg ngày 

10/10/2008, số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013, số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016); 

- Quy mô tiếp nhận khoảng 5.000 học sinh, sinh viên và cán bộ giảng viên, 

giáo viên, nhân viên...; 

- Mật độ xây dựng từ 25-30%; chiều cao tối đa 09 tầng; hệ số sử dụng đất 

tối đa 1,5 lần. 

  2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (tạm tính): 435.454,0 triệu đồng.  

  3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (tạm tính): 35.000,0 triệu đồng. 

  4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn huy động hợp 

pháp của nhà đầu tư được lựa chọn. 

  5. Thời hạn, tiến độ đầu tư: 

  5.1. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm. 
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  5.2. Tiến độ đầu tư: Năm 2021÷2025. 

  6. Địa điểm thực hiện dự án: Thuộc thửa đất TH13 theo đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đại học Nam Cao, trên địa bàn phường Hoàng Đông, 

phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

  7. Diện tích khu đất: Khoảng 119.129,0m2. 

  8. Mục đích sử dụng đất: Đất giáo dục. 

  9. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 09h00’ ngày 

24/01/2022. 

  10. 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; 

  - Các thông tin khác về dự án: Dự án được thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư 

theo quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật xã hội hóa. 

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

Nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam đề nghị Quý nhà đầu tư quan tâm, đăng ký./. 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi;  
- UBND tỉnh (để b/c);  
- BQL Khu ĐH Nam Cao (để p/h); 

 

- Website Sở KHĐT (để đăng tải); 
 

- Lưu: VT, HTĐT.  

  

 

Nguyễn Văn Lượng 

 

 

 











U' BAN NHAN DAN 
T!NH HA NAM 

CONG IIOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1Ip - Tçr do - Hanh phüc 

S&02J54 /QD-UBND Ha Nam, ngày tháng 42 nám 2021 

QUYET DJNH 
V vic phê duyt yêu cu so b v nIng !rc, kinh nghim 

cüa nhà dãu tudng k thijc liiii di•i' an: Xây dirng Co s& giáo dye 
và dào to ti Khu dai hoc Nam Cao tinh Ha Nam 

CHU TICI! UY BAN NHAN DAN T1NH HA NAM 

can th Lu4t TO' chi2v chmnh quyn dja phurnig ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Lut Sza dOi, bO sung mt sO diêu cza Lut TO chzc C7iInh phü và Lut TO char 
chInh quyén dia phuung ngày 22 tháng ii náin 2019; Lut Dáu tháu ngày 26 
tháng 11 nám 2013;Luat Dáu tic ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

C'àn cii- cdc Nghj dnh cia chinh p/ia: SO' 69/2008/ND-c? ngày 3 0/5/2008 
ye chInh sách khuyên khIch xâ hi hóa dOi vol các hoqt dcäng trong lrnh vec giáo 
dye, dQy nghê, y té, van hOa, the thao, mOi trung, so 59/2014/ND-C'P ngày 
16/6/2014 tha dOi, bO sung mt sO diCu ci?a Nghj dinh sO 69/2008/ND-cp, so 
25/2020/ND-C'P ngay 2 8/02/2020 quy din/i c/i tièt thi hành môt SO diêu cua Luát 
Ddu tháu ye lica c/ion nhà dáu tic, sO 31/2021/ND-C? ngay 26/3/2021 cua C'hznh 
phz quy djnh clii tiêt và hirOng dan thu hành inç5t sO diêu cza Luát Dáu tic: !( /( 

\ ": 

QUYET DJNH: 

Diu 1.Phé duyêt yêu c.0 sci b v nàng lirc, kinh nghim cüa nhà dAu u.r 
dng k thirc hin dr an: Xây dung Cc sâ giáo dic và dão t?o t?i Khu di hgc 
Narn Cao tinh Ha Nam (nç5i dung ciii tiOt theo pliy lye dinh krn). 

Diu 2. T6 chc t1iuc hin: 

Giao Sâ K hoach và Du tix: 

- Phi hqp vói Ban quãn 1 Khu dui hçc Nam Cao thc hin dy dü các h 

can cá các Thông tic cia Bç3 K hogch Va Du tir,S 06/2020/TT-BKJ-ID.. 
ngày 18/9/2020 hzró'ng dan thec hin Nghf djnh so 25/2020/ND-c? ngày 
28/02/2020 cia C'hInh phz guy a'jnh clii tiêt thi hành rnt sO diêu caa Lut Dáu 
tháu ye lea chpn nhà dáu tie; so 03/2021/TT-BKHDT ngày 09/4/2021 guy dinh 
rnáu van ban, báo cáo lien quan den hogt dng dáu tie tgi Vit Nam, dáu tic th 
Vit Nam ra nithc ngoài và xác tiên ddu tu 

Theo Quylt djnh sO' 2197/QD-UBND ngày 22/12/2021 cza UBND tinh Ha 
Narn chap thu2n chü trutrng dáu tie dc an: Xáy dyng Cci sà giáo dye vâ dào tgo 
tai Khu dai hoc Nani Cao tinh Ha Nam; 

Xét & nghj cia Sá KI hoach và f*u tic (tgi Báo cáo sá 2787/BC-SKJ-JDT 
ngây 24 tháng 12 närn 2021). 

E. ' 

* 



- uyen Anli Chuc 
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so, thu tic d trin lthai thirc hin các bixOc tip theo cüa dir an theo quy djnh cüa 
pháp 1ut; xác djnh thyi diem cong bô danh miic dir an và thôri diem hêt h?n  np ho 
so däng k thc hin dir an cua nhà dâu tis; dOng th&i, Cong bô danh mic d an 
nêu trén len H thông mng dâu thâu quôc gia, dam bão th&i htn theo quy djnh, 

- Uuâng dn Ban quãn 1 Khu cti hçc Nam Cao thrc hin quy trInh t chrc 
lira ch9n nhà dâu ti.r thrc hin dr an theo dung quy djnh. 

Diu 3.Quy& djnh nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

Chanh Van phông U) ban nhân dan tinh, Giárn dc các Sä, Ngãnh: K 
hoch va f)âu tLr, Xây dirng, Tài nguyen và Môi tr1.rng, Tài chInh, Ban quãn 1$' 
Khu di hçc Narn Cao; ChU tjch Uy ban nhãn dânthj x Duy Tiénvà Thu tru&ng 
các don vj lien quan chlu trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi n/thn:I9i 
-Nhtrdiu3; 
- Chi tjch UBND tinh (de b/c); 
- Các PCT UBND tinh; 
- VPEJB: LDVP, GTXD, TH; 
- LLru VT, GTXD. 
QV. D\CV\2021\055 
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9)J LUC 
Eu CAU S(J BOIVE;tANG TC KINH NGHIEM NHA BAU TU 

BANG 1(\ THIJ C }HEN D!! AN'AU 11U' TRONG LiNH VYC xA HQI BOA 
(Ban han/i kern theo' ts1fts.4 -'4 /QD-UBND ngàyl'f /12/2021 

cza &ibthin dan tin/i I-là Nam) 

Ten dir an: Xây dirng Ca sâ giáo dic và dâo t?o tai Khu  dai  h9e Nam 
Cao tinh Ha Narn. 

• A Quyet dpih chap thun chu trrrong dau tix dir an so: 2197/QD-UBND 
ngày 22/12/2021 cUa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam. 

A. THÔNG TIN yE DI AN 'theo Quy& djnh s 2197/QD-UBND ngày 
22/12/2021 cza UBND tin/i) 

1. Ten diy an: Ca sâ giáo diie và dâo tto tai Khu di hçc Nam Cao tinh 
Ha Nani. 

2. Mtjc tiêu du fir: Xây dirng Ca s& giáo diic, dâo tao theo rnô hInh giáo 
dic lien cp ('tiêu hQc dIn Irung hQc); dào tao  day nghê (so' cap den cao dàng.1 
dáp ng nhu cu hçc tp theo mô hInh giáo diic tiên tiên, tiêp cn• cong ngh 
hin ctii, dào t?o  Lao dng có k nAng, tay nghê cao, cung cap lao dng cho các 
doanh nghip trong nuôc và nix6c ngoài; nãng cao chat luqng hiu qua giáo 
diic, dào tao,  dy ngh nhm dy manh  phát triên nguôn nhân 1irc Ca ye sO 
ltrqng và chat luçing. 

3. Quy rnô dir an: 
a) Din tIch sir diving Mt: 119.129,0in2. 
b) Quy mô (dr kiln): 

- Xây dirng Ca s giáo diic vâ dào tao  g&n các kh6i cong trInh phic vi 
cho dào tao  nghê ('trung cap, cao dàng, 9+); dào to phô thông (tiêu hQc, trung 
hQc cc só trung hQc phd thông) và các hang miic phii trç (cay xanh, san du'àng 
giao thông...) dam bâo dng bO ye ha tang k thuât, phü hqp các tiéu chi, quy 
mô, tiêu chuân tôi thiêu dOi vài các cci sà thrc hin xã hi hóa trong linh vrc 
giáo diic (theo ccc Quyêt djnh czia Tht tuóng Chin/i phü: So 1466/QDJ7'g 
ngày 10/10/2008, so 693/QD-TTg ngày 06/5/2013, sO 1470/QD-TTg ngày 
22/7/2016); 

- Quy mô tip nhn khoáng trên 5.000 hçc sinh, sinh viên và can bO giáng 
viên, giáo viên, nhân viên...; 

- Mt d xây drng tü 25-30%; chiu cao t& da 09 tng; h s sr ding dAt 
tOi da 1,5 lan. 

4. Tng vn du fir dçr kin: 470.454,0 triu dng. Trong do: 
- Sci bt tong von dâu tu dir kin 'chica bao. gm chi phi bi thithng, ha 

trQ; tOi djnh cu>): 435.454,0 triu dng. 



- Chi phi bii thix&ng, h trçY, tái djnh Cu (tgm tIn/i): 35.000,0 triu dng. 
5. Ngun vn du tir: V6n ch s hüu và các ngun vn huy dng hqp 

pháp khác cüa nhà du tu. 

6. Thôi hn Iiot dng dr an: 50 nàm (k tic ngày duçic cdp Quye't a'jnh 
chap thun n/là dáu tic,). 

7. Da dim thiyc hin dy an: Thuc thira d.t TH13 theo d an quy 
hoach phân khu t 1 1/2000 khu dai  hçc Narn Cao, trên dja bàn phix?ng Hoàng 
Dông, phu?ing Tiên Ni, thj xa Duy Tiên, tinh Ha Narn. 

8.Tin d thyc hin dr an d*y kin: Tr nàm 2021 ~ 2025. Trong do: 

- Tr qu IV/2021 dn qu 1/2022: T chüc 1ra chçn nhà du tu (ch4v 
thun chi trtroiig &u tic, phê duyt yêu cáu sci b3 ye náng l-c, kinh nghim, 
cong b danh muc dir an, dánh giá sd b5 náng lrc, kin/i nghim, 4ca chQn nhà 
dcutu'...). 

- Tr qu 1/2022 dn qu 11/2022: Chun bj, hoàn thành cácthütiic dâu ti.r 
d1r an ('thrc hin cOng tdc GPMB, lap, thám d/nh phê duyt thiêt Ice, giao dat, 
•c4o g14v phép xáy drng...). 

- Tr qu 111/2022 dn qu 11/2024: Trin khai thi cong xãy drng (xay 

dyng hg tang k9 thzit và các kMI cong trinh chin/i phyc vy hogt dç3ng ruyên 
sinh, giáng dçiy, dào tgo mtphn,). 

- Tr qu 111/2024 dn qu IV/2025: Hoàn thành dr an ('xay dyng hoàn 
than/i toân bç3 các hqng myc cOng trInh theo quy hogch chi tiêt và thtrc hin dôy dñ 
các hogt dç3ng tuyên sinh, giáng dgy và dào tco theo quy mO ductcphê duyt). 

9. U'u dãi, Ji trq du tu': Thc hin theo các quy djnh cUa pháp 1ut 
hin hành. 

B. CAC YEU CAU DOI VOI NHA DAU TU THVC Hh13N DV AN 
A A 1. Yen can chung: 

Nhà du tu'/thành viên lien danh/di tác cüng thic hin dir ánphâi darn 
bâo day dü các yêu cãu theo quy djnh ciia pháp 1ut hin hành ye dâu tu, dâu 
thâu, dat dai và các pháp lut khác CO lien quan, ci;i the: 

- Co giy chü'ng nhn ctäng k doanh nghip, quyt djnh thành l hoc 
tài 1iu có giá trj tuong dixcing do ca quan có thârn quyôn cüa nithc ma nhà du 
tu dang hot dng cap; 

- Hich toán tài chInh dôc lap; 
- Không dang trong qua trInh giài th; khOng bj k& 1un dang lm vào tInh 

trng phá san hoc ny khOng CO khà nng chi trã theo quy djnh cüa pháp lust; 
Nhà dâu tu tharn dir thu dc 1pv pháp 1' và dc 1p v tài chInh vâi 

nhà thâu tu van, c quan nhà mrâc Co thãrn quyên, ben rn1i thâu theo quy djnh 
tai khoán 4 Diêu 6 cia Lut Dâu thâu và Diêu 2 Nghj djnh s 25/20201ND-CP; 

- Không dang trong thai gian b cm tharn gia hot dng du thu theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu thâu. 
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- Không vi pharn quy djnh cüa pháp 1ut v dat dai dôi vâi tru&ng hcip 
dang si'r ding dat do Nhà nuâc giao dat, cho thuê dat dê thirc hin d an theo 
quy djnh cUa pháp 1ut hin hânh. 

- fMu tu xay drng Cc s giáo di1c Va dào tao theo quy mô, mic tiêu dtrçic 
chip thun; dáp i'mg các tiêu chI, tiêu chuân, quy môtôi thiêu dôi vâi tfrng lTnh 
v1rc theo pháp 1ut xà hOi  hóa (cOc Nglif atjnh, Quyêt djn/i cta Cliinh phz: SO 
69/2008/ND-CF ngày 30/5/2008, so 59/2014/ND-CF ngày 16/6/2014 ye chInh 
sách khuyén khIch xâ hi hóa dO! vái các hogt dng trong lTnh vrc giáo dye, 
dgy nghê, y té, van hóa, the thao, mOi trwông, so 1466/QD-77g ngày 
10/10/2008, sd 693/QD- TTg ngày 06/5/2013, sO 147O/Q- 7Tg ngày 22/7/2016 
ban hành danh myc chi ti& các loii hInh, lieu chI quy rnO, tiêu chuán cüa các 
co sO' thcc hkn x hi hóa trong lThh vrc giáo dye - dào tçzo, dczy nghC, y té, van 
hóa, the thao, mOi trwOng). 

2. Yêu cu so' b v nãng lyc, kinh nghim cüa nhà diu tir: 
2.1. Yêti cEii v iz/ing li,rc là! clii',zli: 
- Vn chü sâ htiu t& thiu nhà d.0 Ui phãi thu xp: 94.091,0 triudng 

trnnig duong 20% tong rnrc du Ui dir an dang xét (Tong mc dáu tu, (von dáu 
tu) dup'e xác djnh bang tOng giO trj so. bc3 chi phI thcc hin dy an và giá trj bOi 
thicàng, tái djnh cu....). 

- Trix&ng hqp lien danh, vn chñ so h0u cüa nha du Ui lien danh bng 
tong von chii sO hiu cüa các thành vien lien danh. Dông th&i, thng thânh viên 
lien danh phâi dáp 1mg yeu câu tuxing 1mg v&i phân vOn gop chü sO hthi theo 
thOa thun lien danh. Nêu bat k' thành viên nào trong lien danh diiçic dánh giá 
là không dáp 1mg thI nhà dâu Ui lien danh drçic dánh giá là không dáp 1mg yêu 
câu ye vOn chU sO htiu. 

- Nhà du ttr dung du lien danh phâi Co t l sO hth v6n ti thiu là 
tmg thành viên lien danh có t 1 sâ hU'u von tOi thiêu là 15% trong lien danh. 

# •1% 2.2. Yen an ye nang li,rc kin/i ng/ziçni: 
- S hxqng ti thiu các dr an ma nhà du ttr hoc thành viôn tham gia 

lien danh hoc dOi tác c'ing thc hin dä tharn gia vOi vai trô là nhà dãu Ui gop 
von chU sO hQu hotc nhà thâu chInh: Co tOi thiéu 01 dr an trong linh virc giáo 
dic - dào tao  d hoãn thânh và có t1r 03-04 dir an trong linh virc giáo diic - dào 
to dang triên khai thçrc hin. 

- Kinh nghirn cOa nhà du tu bang t6ng s dir an cia nhà du tuithành 
viên lien danh và dôi tác dà thixc hitn. 

- Kinh nghim cüa nba du tu hoat dng trong lTnh virc giáo diic — dào 
tao dáp 1mg so krcmg giáo viên cci hüu theo quy dlnh 

tai Quy& dlnh s 
1466/QD-TTg ngày 10/10/2008 clza Th tu6ng ChInh phü. 

- Các dir ánlgói thAu nhà du tu/cMi tác thc hin phâi báo dam dáp 1mg 
yeu câu ye k5 thut, chat liscing theo hçp dOng áã k k& rn&i duqc xe.rn xét, 
dánh giá. 



YEU CAU SO BQ yE NANG L1JC, KINH NGHIM NHA DAU TU' BANG K 
THIYC HIN D1i AN DAU TU' TRONG LINH VIC XA HQI HOA 

Ten dtr an: Xây dung Ca s giáo dic và dào tao 
tai Khu  dai  hoc Nam Cao tinh Ha Nam 

(Ban hành kern theo Quyêt dfnhsó 219 7/QD-UBND ngày 22/12/2021 cia 
UBND tinh Ha Narn chap thun chi truvng dáu tu' dy' an) 

Chtro'ng I 
CHI DAN DO! vOi NHA DAU TIJ' 

Mic 1. NQI DUNG MO! QUAN TAM 
1. S& K hoch Va Du ttr Ha Nam (sau day gi tt là Sà KH&DI) mi 

nba du tu np h sa däng k thrc hin dir an xây dung Ca sà giáo dçic và dâo 
tao tai Khu dai  hoc Nam Cao tinh Ha Nam. 

2. Thông tin v dt an: 
Can cir ni dung chU truang du tu dugc chap thun, Sâ KH&DT torn tt 

thông tin dix an, bao gm: 
2.1. Mic lieu thu 1w, quy mô diu 1w cüa dr an: 
a) Miic tiêu du ti.r: Xây dirng Co s giáo diic, dào tao  theo mô hInh giáo 

diic lien cp (tiJu hQc din trung hQc,); dào tao day ngh 4o' câ'p dIn cao dng) dáp 
xng nhu cu hçc tp theo mô hInh giáo dc tiên tin, tip cn cong ngh hin dai, 
dâo tao  lao dng có k näng, tay ngh cao, cung cp lao dng cho các doanh 
nghip trong nuâc Va nuâc ngoài; nâng cao chat 1ung hiu qua giáo dc, dão tao, 
day ngh nhrn dy rnanh phát trin ngun nhân 1?c  ca ye so luçmg và chat luçing. 

b) Quy rnô du tu: 
- Din tIch sir diing dat: Khoãng 119.129,0m2. 
- Quy mO ('dy' kiln): 
+ Xây drng Ca si giáo diic và dào tao  gm các khi cong trInh phiic vii 

cho dào tao  ngh ('trung c4v, cao dng, 9+; dào tao  ph thông ('tilu hQc, trung 
hQc co' so', frung hQc phI thông) và các hang miic ph trçr (cay xanh, san dwO'ng 
giao thông...) darn bão dng b v h tang k5 thu.t, phü hp các tiêu chI, quy 
mô, tiêu chun ti thiu di vâi các co s& thirc hin xã hi hóa trong linh vrc 
giáo dic (theo các Quyêt djnh cia Thu tu'áng ChInh phu: SO 1466/QD-TTg ngày 
10/10/2008, sO' 693/QD-TTg ngày 06/5/2013, sl ]470/QD-TTg ngày 22/7/2016); 

+ Quy rnô tip nhn khoãng 5.000 h9c sinh, sinh viên và can b giâng 
viên, giáo viên, nhân viên...; 

+ Mt d xây dirng ttr 25-30%; chiu cao ti da 09 tang; h so sir diing dat 
ti da 1,5 In. 

2.2. Sob5 tlng chi phi thi'c /ziçn dy'án (tqm tInh): 435.454,0 triu dong. 
2.3. Ghi p/il bi thw&ng, ho 1r9', tái djnh cw ('tgrn tInh.): 35.000,0 iu dông.. 
2.4. Nguin von du iw. V6n chü sâ hu và các ngun vn huy dng hqp 

pháp cüa nhà du tu' duçic 1ira ch9n. 
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2.5. Tom tt các yêu ciu ccr bàn cüa dir an: 
a) Yêu cu chung (dó'i vái nhà dcu tu): 
Nhà d.0 tu'/ thành viên lien danhl di tác cüng thirc hin dçr an phâi dam 

bão dy dñ các yêu cu theo quy djnh cüa pháp lut hin hành v du tu, du 
thu, dt dai và các pháp lut khác có lien quan, ci th: 

- Co giy chirng nhn däng k doanh nghip, quyt dnh thành 1p hoc 
tài lieu có giá trj tiiang ducmg do co quan Co thm quyn cüa nrnc ma nhà du 
tu dang hoat dng cap; 

- Hach toán tài chInh doe lap; 
- Không dang trong qua trInh giâi th; không bj kt lun dang lam vào tInh 

trng phá san hoc nç không có khã nàng chi trã theo quy dnh cUa pháp lut; 
- Nba du tu tham dir thu dtc 1p v pháp 1 và dc 1p v tài chInh vOi 

nhà thu tu vn, ca quan nhà nuOc có thm quyn, bôn mi th.0 theo quy djnh 
tai khoàn 4 Diu 6 cüa Lut Du thu và Diu 2 Nghj dnh s 25/2020/ND-CP; 

- Không dang trong thii gian bj cm tham gia boat dng du thu theo 
quy djnh cüa pháp !ut v& du th.u. 

- Không vi phm quy djnh cüa pháp 1ut v dt dai dM vâi tru&ng hçp 
dang sü ding d.t do Nhà nuOc giao dt, cho thuê dt d thirc hin di an theo 
quy djnh cUa pháp 1ut hin hành. 

b) D& vth du an: 
DAu tu xay dmg C sâ giáo diic và dào tao  theo quy mô, m1ic tiêu dugc 

chp thun; clap img các tiêu chI, tiêu chu.n, quy mô ti thiu di vth tüng lTnh vrc 
theo pháp 1ut xã hi hóa (cac Nghj djn/i, Quylt djnh cza Chinh phü: sá 
69/2008/ND-CF ngày 3 0/5/2008, s 59/2014/ND-CF ngày 16/6/2014 v chInh sách 
khuyé'n khIch xd hi hóa dó'i vói các hogt d5ng trong linh vyc giáo dyc, dgy ngheT*, 
t van hóa, th thao, mói truôiig; so' 1466/QD-TI'g ngày 10/10/2008, S6 693/QD-
Tug ngày 06/5/2013, s6 1470/QD-TTg ngày 22/7/2016 ban hành danh myc chi tjlt 
các logi hlnh, tiêu chI quy mO, tiêu chudn cia các ccr sà thyc hin xã h5i hóa trong 
llnh vy'c giáo dyc - dào tgo, dgy ngh, y t van hóa, tM thao, mOi trudng). 

2.6. Thin hzn, tiên d5 du tu': 
a) Thyi han  hoat dng cOa dr an: 50 näm. 
b) Tin d du tu: Näm 202 1~2025. 
2.7. Dja dk4n thrc h&n  dy an: Thuc thüa dt TH13 theo d an quy 

hoach phân khu t 1 1/2000 khu dai  h9c Nam Cao, trên dja bàn phuông Hoàng 
Dông, phi..thng Tiên Ni, thj x Duy Tiên, tinh Ha Nam. 

2.8. Din t,'ch kliu dEli: Khoáng 1 19.129,0m2. 
2.9. Myc dich sfr dflng da'i. fMt giáo diic. 
2.10. Càc chi lieu quy hoçich du'9c duyet:  Theo Quy& djnh s 1083/QD- 

UBND ngày 16/8/2012 phe duyt quy hoach phân khu t 1 1/2000 Khu do thj 
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di h9c Nam Cao. Mt dO xây dirng t1r 25-30%; chiu cao ti da 09 tng; h s 

sir diing dt ti da 1,5 1n. 
2.11. Hii, trçing khu ctt: 
Khu dAt d xut thrc hin dr an gm chü yu là dAt rung canh tác, mOt 

phn nhö dAt nuôi trng thUy san và nba tam tai phIa Dông Nam khu vrc quy 

hoach, dAt mt nuic bj chia ct bâi mOt  s kênh tuOi tiêu cüa khu vrc... chua 

thirc hin GPMB, bao gm: 

STT Loi dAt Din tIch (m2) T i (%) 

1 Dt nhà tam  hin trng 2.245 1,88 

2 Mat nuâc, kênh muclng, ao h 17.3 16 14,54 

3 Dtvi.thn 3.108 2,61 

4 Dâttrônglña 87.930 73,81 

5 D.t trng màu 1.3 12 1,10 

6 D.t giao thông 7.218 6,06 

TONG CQNG 119.129 100 

2.12. Các thông tin khác v dy' án. 
Dr an thrçic thuOc linh virc  uu däi dAu tu theo quy djnh pháp 1ut v dAu 

tix và pháp luat  xã  hOi  hóa. 
2.13. Tlthi dim hEt /,zn n3p h so dáng kj' thy'c hin dr an: 09h00' 

ngày 24/01/2022. 
Muc 2. YEU CAU SO BO yE NANG L1C, KINH NGHIM CUA NHA 

oAu TII 
Yêu cu so bO v näng hxc, kinh nghim cüa nhà dAu tu bao gm yeu cu 

v nàng 1icc tài chInh và kinh nghim. NOi  dung chi tit theo Chuong II. 

Muc 3. LAM RO YEU cAu SO BQ yE NANG L1C, KINH NGHIM 
NHA DAU TTf 

1. Trirong hçrp nba dAu tir mun thnyc lam rô yêu cu so' bO  v näng 

liyc, kinh nghim: 
Nba dAu tix phài güi d& nghj lam rô dn Sâ K hoach và Du tu bang van 

bàn hotc thông qua H thng mng dAu thu quc gia tnrâc ngày h& han nOp h 
so däng k thirc hin dir an t& thiu 05 ngày lam vic d xem xét, xir 1. 

2. Sau khi nhn thrçrc van ban d nghj lam rö theo thôi gian quy dnh: 
Sâ KH&DT tin hành lam rö và däng tài trên H thng mng dAu thu 

quc gia trong khoàng thai gian ti thiu 02 ngày lam vic truâc ngày h& han 
np h so dang k thirc hin dir an, trong do có mô tã nOi  dung yêu cu lam rô 
nhung không nêu ten nhà dAu tu d nghj lam rO. Trueing hccp vic lam rô dAn 
dn phái sira di yêu cu so bO v näng 1irc, kinh nghim thI th1rc hin theo quy 

djnh tai  Miic 4 Chuong nay. 
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Mic 4. SU'A 001 YEU CAU S BQ YE NANG LIJ'C, KINH NGHIM 
NHA DAU TI) 

1. Tru'o'ng hçrp sira dôi yêu cu so' b v nãng liyc, kinh nghim: 
Si KH&DT däng tãi trên H th6ng mng du th.0 quc gia quyt djnh 

süa dtM kern theo các ni dung sira di truóc ngày ht han  np h so däng k 
thirc hin dr an ti thiu 10 ngày. 

2. Tru'o'ng hçvp thai gian thông báo sfra dôi yêu cu so' b v näng 1rc, 
kinh nghim không dáp frng quy dnh tii Miic 4.1: 

S& KH&DT thirc hin gia han  thi gian np h so däng k thijc hin dix 
an tisong üng d báo darn quy djnh nêu trên. Vic gia han  duqc thirc hin theo 
quy djnh tai  Mc 6.3. 

Mc 5. NGON NGfY siY DIJNG 
H so däng k thirc hin dr an và tt cà van ban, tài 1iu trao dôi gifla S& 

KH&DT và nhà du tu lien quan dn vic mai quan tam phãi duçrc vit b&ng 
ngôn ngü sau: Ting Vit. 

Muc 6. HO S BANG K THVC HIN DIJ' AN vA THOI HN NQP 
1. H1 so' Clang k thirc hin dkr  an: 
Do nhà du tu chun bj phâi bao grn: 
- Van bàn dàng k thirc hin dr an; 
- Ho so v tu cách pháp 1; 
- Các biu mu và các tài lieu có lien quan theo quy djnh tai  Chuong III. 
2. Nhà Clu twnp hil so' Clang k thirc hin dir an: 
H so Clang k thirc hin dr an np tai  Sâ KH&DT tnthc 09h00' ngày 

24/01/2022. 
3. S& KH&BT có th gia hn thôi gian np h so' Clang k thirc hin dir an: 
Trong trueing hçrp s'Cra di yêu cu so b v näng Fyc, kinh nghim nhà 

du tu theo quy djnh tai  Miic 4 Chucing nay hoc các trumg hçp cn thit khác. 
Khi gia han,  S& KH&DT thông báo trên H thng mng dâu thu qu& gia và 
giri thông báo dn t.t cã các nhà dAu tu dà np h so Clang k thirc hin dir an 
('nêu co) v thai han  np h so Clang k' thirc hin dir an. 

Mc 7. SIA BOI, THAY THE HO SO BANG K THIIC fflN DII AN 
Sau khi np, nhà du tu có th thay th hoc sira di h so Clang k thrc 

hin dir an bang each np b sung các h so, tài 1iu có lien quan tai  Sâ KH&DT 
tnrâc thai dirn ht han  np h so Clang k thirc hin d%r an. 

Muc 8. LAM RO HO SO BANG K THIC HIN DV AN 
Nba du tu Co trách nhim lam rO h so Clang k thirc hin dr an theo yêu 

câu cüa S& KH&DT. 
Muc 9. THÔNG BAO KET QUA DANH GIA SO BQ NANG LIC, KINH 

NGHIM CUA cAc NHA BAU TI) 
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1. Sau khi có kt qua dánh giá so' b nãng hyc, kinh nghim cüa các 

nhà dãu tu': 
Si KH&DT cong b& dàng tãi danh sách nba dAu tu dáp i.rng yeu cu theo 

quy djnh. 
2. Truong hçvp chi có mt nhà du tir Clap frng yêu cu: 
Thông báo và hrnrng dn nhâ d.0 tu thrc hin thU t%lc chip thun nhà du 

tu theo quy djnh cUa pháp 1ut v dAu tu theo dim c, khoãn 1, Diu 16 Nghj 
djnh s 25/2020/ND-CP (du'crc tha ddi, bd sung tgi khoán 7, Diu 108 Nghj djnh 
so 31/2021/ND-CT,). 

3. Tru'o'ng hçrp có tir hal nhà du tir trô ten Clap frng yell cu: 
Vic hra ch9n nhà du tu sê duqc t cht'rc theo hInh thirc du thu rng râi 

theo quy djnh tai  dim b, khoán 1, Diu 16 Nghj djnh s 25/20201ND-CP (du'crc 
tha do2i, bd sung tçii khoán 7, Diu 108 Nghj dinh s 31/2021/ND-CP). 

4. Trirong hç'p không có nhã du tir Clap ung yen cu so' b v Hang 
1i'c, kinh nghim: Thirc hin k& thüc thU tiic cong b danh m1ie dr an theo quy 
djnh ti dim d, khoán 1, Diu 16 Nghj dnh s 25/2020/ND-CP (du'crc tha dO'i, 

sung tgi khoán 7, Diu 108 Nghj djnh s 31/2021/ND-CP). 
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Chtrong II 
YEU CAU S BO yE NANG L1JC, KLNH NGHIM CUA NHA DAU TII 

TT N9i dung 
A Yeu cau 

1 Näng 1rc tài 
chInh 

- V6n chü sâ hUu ted thieu nhà du tu phãi thu xp 2 : 
94.09 1,0 triu dông tuong throng 20% tong rnirc dâu tu 
dir an dang xét (Tong mic dâu hr (vOn ddu ttr,) dzr'c 
xác djnh bang tOng giá trj sd bç5 chi phi thy'c hin dr 
an Va giá frj bOi thit&ng, tái djnh cit....). 
- Tru?mg hop lien danh, von chü sâ hCru cüa nba dâu tu 
lien danh bang tOng von chü s& hu cüa các thành viên 
lien danh. Dông thñ, t1rng thành viên lien danh phãi 
dáp irng yêu câu tuong irng vói phân vOn gop chñ s& 
hru theo thOa thun lien danh. Nêu bat k' thành viên 
nào trong lien danh duçc dánh giá là không dáp üng thI 
nba dâu tu lien danh duçic dánh giá là không dáp irng 
yêu câu ye vOn chü sâ hthi. 
- Nha dâu tu dung dâu lien danh phãi có t' l sä hu 
vOn tôi thiêu là 30%, trng thành viên lien danh có t' 1 
s& htru von tôi thiêu là 15% trong lien danh. 

2 Kinh nghim 3  - So luçing tôi thiêu các dir an ma nhà dâu tu hoc thành 
viên tham gia lien danh hoc dOi tác cüng thirc hin da 
tham gia vâi vai trô là nba dâu tu gop von chü sâ h1tu 
hoc nhà thâu chinh 4 : Co tôi thiêu 01 dçr an trong lTnh 
virc giáo dc-dào tto dâ hoàn thành và có tr 03-04 dr 
an trong linh vrc giáo dic-dào tto dang triên khai thirc 
hin. 
- Kinh nghim cüa nhà dâu tu bang tong sO dir an cüa 
nhà dâu tu/thânh viên lien danh và dôi tác dà thuc hiên. 
- Các dir ánlgói thâu nhà dâu tu/dOi tác thrc hin phâi 
bão dam dáp irng yêu câu ye k thuQt, chat lucrng theo 
hop dOng dã k két mi dugc xem xét, dánh giá (5)• 

- Kinh nghim cüa nba dâu tu hot dng trong 1mb virc 
giáo ditc-dào to dáp urng sO li.rçing giáo viên co hftu 
theo quy djnh ti Quyêt djnh sO 1466/QD-TTg ngày 
10/10/2008 cüa Thu tung ChInh phu 6  

3 Các tiêu chI 
khác 

Không áp diing 

Ghi chit: 
(1) Truông hgp nhà dâu tu là to chirc mOi thành 1p trong näm, näng lirc 

tài chInh cüa nhà dâu tudugc dánh giá trên co so báo cáo tài chInh dâ duqc don 
vi kiêm toán dc 1p kiêm toán tir thii diem thành 1p  den truóc ngày hêt hn 
np ho so däng k thirc hin dr an tôi cIa 28 ngày. 
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(2) Vn chü s& hüu cUa nhà &iu tu duçic xác djnh trên co sâ các s lieu tài 
chInh cüa nhà dâu tu ducic cQp nht trong khoàng thii gian toi cIa 28 ngày truóc 
ngày ht hn np ho so dàng 1c thirc hin dr an và cam kêt ye vic huy dng 
von chü sâ hthi cña nhà dâu tu. Nhà dâu tu phâi kê khai thông tin, cung cap các 
tài 1iu ye nàng lirc tài chInh theo Mu sô02 tai  Chuong III. 

Von chü sâ hti'u con li cüa nhà dâu tu = Tong von chü s hQu - Chi phi 
lien quan den kin tiiing - Von chU s huiu cam kêt cho các dir an dang thirc hin 
và các khoãn dâu tu dài hn khác (neu co) - Von chü s& hüu phãi giü 1ti theo 
quy djnh (Von chü s& hu dung riêng cho phán bO hoic theo yêu câu pháp l 
quy dinh vó'i Nhà dáu tu'; VOn chi sO' ht'u phái giü' lai theo yêu cáu dt phOng 
dçc bit cho các truOng hçfp cO the xáy ra,' VOn chi sO' hü'u khác thtçic cam kêt 
së hoàn li và khOng dung cho tuyên bO cO 

(3) Kinh nghim cUa Nhà dâu tu dugc the hin thông qua so dir ánlhqp 
dông trong lTnh vi.Ic  tucmg tr ma Nhà dâu tu hoc thành viên tham gia lien danh 
ho.c dôi tác cüng thirc hin d tham gia vâi vai trO là Nhà dâu tix gop vOn chU s& 
htru hoc Nhà thâu chinh. 

(4) Nhà dâu tu cung cap kinh nghim cüa mInh theo Mâu so 03 tti 
Chixang III. Nhà dâu tu chi duçic trich dan kinh nghim th1rc hin mt dir an 
tuo'ng t1r mt lan duy nhât. 

Dôi tác cUng thirc hin dir an bao gôm: To chirc cung cap tài chinh; Nhà 
thâu xây dirng; Nba thâu 4n hành, quân 1. 

(5) Nhà dâu tu phài cung cap các biên bàn nghim thu, thanh l hçip dông 
hoc xác nh.n cüaco quan nhà nuâc dê chirng minh vic dáp üng yêu câu k 
thut, chat luçmg dôi vói các dir ánlgói thâu cIa thirc hin. 

(6) Nba dâu Ui phãi cung cap các tài lieu chi.'mg minh kinh nghim hott dng 
trong linh vrc giáo diic-dào tao; bang k thông tin, so hxçng giáo viên kern theo. 
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Chtro'ng III 
CAC BIEU MAU 

1. Mu s 01: Thôngtinvênhâdâutu. 
2. Mâu so 02: Nang hrc tài chInh cüa nhà dâu tu. 
3. Mâu so 03: Kinh nghirn thrc hin dir an tucmg t1r. 
4. Mu so 04: Cam két ye vic huy dng von chü s hru cüa nhà dâu tu (Cam 
két nguOn cung cap tài chInh, tin dyng cho nhà dáu ttr,. 
5. Mâu so 05: ThOathun1iên danh. 

Mau so 01 
THÔNG TIN VE NHA DAU TU vA CAC nOi TAC CUNG THU'C HIN 

I. Thông tin v nhà du ttr/thãnh viên lien danh' 
1. Ten nhà dâu tuithành viên lien danh: 
2. Quôc gia nai däng k hoat dng cüa nhà dâu tulthành viên lien danh: 
3.Nämthànhlp: 
4. Da chi hçp pháp cüa nhà dâu tir/thành viên lien danh ti quôc gia däng k: 
5. Thông tin ye d.i din hcip pháp cüa nhà dâu ttr/thành viên lien danh: 
-Ten: 
-Djachi: 
- So diên thoai/fax: 
- Dia chi e-mail: 
6. T l gop von trong lien danh dir kiên: 
II. Thông tin v các di tác dm2 thtrc hiên 

TT Ten di tác 2  
Quc gia noi 
dang k hot 

dng 

- 

Vai trô tham gia 3  
Ngirô'i di 
din theo 
pháp Lut 

Hçipdng 
hoc van bàn 

thöa thuân 

1 Cong ty] 
lTd chtc cung cap 
tài chInh] 

2 COngty2 
[Nhà thdu xay 
dyngJ 

3 COng 
[Nhà thdu vn 
hành/ QuOn l)J 

Ghi chü: 
(1) Trumg hçip nha dâu tu lien danh thI tüng thành viên lien danh phài kê khai 
theo Mâu nay. Dông thyi, nhà dâu tu phài np kern theo bàn sao van bàn thOa 
thun gitta các thành viên lien danh ye vic thirc hin dir an trong do nêu rö t5' 1 
gop von trong lien danh dir kiên. 
Nhà dâu tu/thành viên lien danh can np kern theo bàn chvp mt trong các tài 
lieu sau day: Giây chimg nh.n dang k doanh nghip, quyêt djnh thành 1p hoc 
tài lieu có giá tr tuong ducing do co quan có thâm quyên cüa nuOc ma nhà dâu 
tu dang hot dng cap. 
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(2) Nhà du tu ghi ci th ten cüa các di tác tham gia thixc hin d'çr an. 
(3) Nhà dâu tu ghi ci the vai trô tham gia cüa trng dôi tác. 
(4) Nhà dâu tu ghi ci the so hcip dong ho.c van bàn thOa thun, kern theo bàn 
chvp duçic chirng thirc các tài 1iu do. 

Mau so 02 

NANG LU'C TAI CH!NH CUA NHA DAU TU'' 

1. Ten nhà du tir/thành viên lien danh: 
2. Thông tin v nãng hrc tài chInh cüa nhà du tu'/thành viên lien danh: 
a) Tom tat các so lieu ye tài chInh (2): 

STT  Ni dung Giã trj 

1  Tng von chU sâ hftu 
2  Chi phi lien quan den kin tng (neu co,) 

3 Von chü so hftu cam kt cho các dir an dang thic 
 hiên và các khoàn dâu tis dài hn khác (neu co) 

4  Von chü sO hftu phài gift ku theo 9uy dinh 

5 Von chU sO hftu con 1ui cüa nhà dâu tu (5) (1) - (2) - (3) - (4) 

b) Tài lieu dInh kern (3) 
DInh kern là tài lieu chimg minh ye so lieu tài chInh cüa nba dâu tu duçc c.p nht 
trong khoãng thñ gian tôi da 28 ngày truc ngày hêt hn np ho sci dàng k thirc 

hindrán: 
- Bàn sao báo cáo tài chInh duçic kiêrn toán trong khoàng thii gian 28 ngày truâc 
ngày hêt hn np ho so däng k thxc hin dir an (nhà dáu tu' có the th dyng báo 

cáo tài chinh nàm, các báo cáo tài chInh giI'a niên d, báo cáo tInh hInh si' dyng 

vónchñsàhibu,). 
Các báo cáo do nhà dâu tu cung cap phài báo darn tuân thu các quy djnh pháp 
1ut ye tài chInh, kê toán, phãn ánh tinh hInh tài chInh riêng cüa nhà dâu tu hoc 

thành viên lien danh (nêu là nhà dáu tu' lien dan/i) ma không phài tInh hInh tài 

chInh cüa mt chO the lien kêt thu cong ty mc hoc cong ty con hoc cong ty 
lien kêt vOi nhà dâu tu hoc thành viên lien danh. 
- Trung hqp trong khoàng thai gian 28 ngày truâc ngày hêt hn np ho so dàng 

k thrc hin dir an không trüng vói ki 1p báo cáo tài chInh hoc nba dâu tu 
không có báo cáo tài chInh duçic kiêm toán trong thai gian nay, nba dâu tu phài 
cung cap báo cáo tài chInh duçic kiêm toán ti thii diem gân nhât. 
Dông thai, nhà dâu tu phài kê khai và cung cap tài lieu ching rnith ye sir thay dôi 
trongcác so lieu tài chInh ti'r thi diem có báo cáo kiêrn toán den thôi diem tham 

dr thâu (vI dy nhu' các tài lieu chilrng minh vic tang von chü so' hü'u). Nhà dâu tu 

phãi chju trách thim ye các thông tin dà kê khai. TruOng hçp phát hin thông tin 
kê khai là khOng chInh xác, lam sai loch kt qua dánh giá thi nhà dâu tu sê bj xü 

l theo quy djnh. 
- Tru&ng hçip nhà dâu tu là to chrc mOi thành 1p trong näm, nhà dâu tu phài 
np báo cáo tài chInh dã duc don vj kiem toán dc 1p kiêm toán tr thOi diem 
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thành 1p dn truóc ngày h& ban np h s däng k thirc hin dir an t6i da 28 

ngày. 
Ghichü: 
(1) Trueing hp nhà dâu tu lien danh thI trng thành viên lien danh phãi kê khai 

theo Mâu nay. 
(2) Can cir tiêu chuân dánh giá, bô sung các thông tin phii hqp. 

(3) Can cir tiêu chuân dánh giá, có the bô sung các tài 1iu nhà dâu ttr phài np 
dê chrng minh näng hrc tài chinh ('vl dy nhw: biên ban kiêrn tra quyêt toán thuê, 

to' khai ty' quyét toán thué; tài lieu 
chi'rng minh vic nhà dáu tw do' kê khai quyêt 

toán thuê din t; van ban xác nhn cia cct quan quán l thuê;...). 

A Mau so 03 

KINH NGHIIM THVC HIN DU AN TU'€NG T!' 
(Dja diem), ngày tháng nàm — 

[Nhà dáu tu' lit kê kinh nghim thy'c hin dy' an tu'o'ng ty' theo yêu cáu] 

1. Du an sO ul: wri u unj  ___ 
Ten nhà dâu tu/thành viên lien danhldôi tác cüng thirc hin du an 

1 So hqp dông: Ngày ks': 

2 TêndiránIóithâU 
3 Linh virc dâu tu eüa dr an 
4 Tham gia d%r an vói vai trO: 

o Nhà dâu tu dOe 1p o Thành viên lien danh 
 o Nhà thâu chInh 

5 Ten c quan nhà nuâc có thâm quyênldai din c quan nhà nuâc có thâm quyên 

('dói v&i dy' an); chU dâu tu/dai din chU dâu tu ('dôi vó'i gói tháu,.) 

fJja chi: 

Ten ngu?Yi lien lte: 

Din thoai: 

Fax: 

Email: 

6  Thông tin chi tiêt 

6.1  Tru?ng hcip tham gia thc hin dir an vói vai trO nhà dâu tu/thành viên lien danh 

Tiên dO, chat lung thirc hin dir an (2): 

 Tong rnirc dâu tu: 

 T l gop von ('trw&ng hctp nhà dáu tu'là lien danh,): 

Vn chi sâ hu dä duqc huy dOi: 
MO tã ngn gn ye diem tucng dông cüa dir an dà thirc hin nay vOi dir an dang 

lira chQn nhà dâu tu: 
- Mo tã ng&n gon ye phân cong vic d thiic hin: 

- Giã trj cüa (các,) phân cong vic d thxc hin: 

 (Giá trj và loi tiên t tirnng throng ... VND 

- Mo tà ngn gn ye phân cong vic cOn phãi thre hin: 

- Giá trj cüa các,) phân cong vic cOn phâi thirc hin: 

 (Giá trj và loQi tiên ti,) tuong duang ... VND 

 Ljch sir tranh chap, kin ting: * 
Mo tà tOrn tt ye các yéu câu d.c bit ye k5 thutIhoat dng 4n hãnh: 
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6.2 Trung hcip tham gia thirc hin dir an vâi vai trà nhà th.0 
Phklm vi cong vic tharn gia thirc hin:  
Giá tr ph&n cong vic tham gia thirc hin:  
Tin d, chit lugng thrc hin  
Ljch sir tranh chAp, kiin tng:  
Mo tã torn tt ye các yêu cu dc bit ye k thut:  

2.DiránsôO2 [ghi ten d ánJ 

A
A 

Di diçn hçrp phap cua nha dau tu' 
[ghi ten, chc danh, k) ten và doug dáu ('nêu có)j 

Ghi chü: 
(1) Yêu câu kê khai thông tin tti Mâu nay có the dugc diêu chinh, bô sung dê 

phi hgp vói yêu câu so b ye 
nang.hrc kinh nghim cüa nba dâu tu. 

(2), (3) Nhà dau tu phài cung cap các tài lieu 
chirng minh các thông tin dä kê 

khai và tiên d, chat luçmg thrc hin hçp dông nhu bàn sao cong chi'rng hçip 
dông, nghim thu, thanh l hqp dông, xác nhn cüa co quan nhà nuc có thâm 

quyênId.i din Co quan nhà nuc có thâm quyên (dói vO'i dy án), chü dâu tu/di 

din chU dâu tu dôi vO'i gOi tháu,)... 

Mau so 04 

CAM KET NGUON CUNG CAP TA! CHINH, 
TN DVNG CHO NHA DAli TU'' 

(Da diem), ngày tháng_ näm_ 

1. Tôi là _Jghi tênJ, fghi chz'rc vyJ, là di din hgp pháp cUa _jGhi ten 

nhà dáu tu'/tên lien danh nhâ dáu tuJ, xác nhn và cam kêt rang nhüng thông tin 

duçc cung cap trong van bàn nay là dung slr th.t và các tài lieu 
kern theo là bàn 

sao chInh xác vOi tài lieu 
gôc. 

2. Các nguôn tài chinh, tin ding sau dày dã duçic cam kêt và së duçic huy dng 

dê thrc hin dir an: 
Giá trj 2  

I. Von chü s& hfru cam két gOp vào dir an: 
1.  
2.  

II. Von vay nhà du tw phãi huy dng: 
1. 

3. Tài lieu kern theo: 
- Van bàn cam kêt cung cap 

tài chInh cüa ngân hang hoc to chüc tin diing kern 

theo các tài lieu 
chimg minh thârn quyên cüa ngithi k cam kêt. 

- Van bàn cam kêt bào dam dü vOn chü so 
hu theo phuong an tài chInh cho d1r 

an cUa dai din chü sO hüu, chü sO hru hoc cong ty mc kern theo các tài lieu 

chimg minh ye thâm quyên k cam kêt. 

Nguôn tài chInh 
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- Tài lieu lien quan khác. 

A
9 

Di diçn hQ'p phap cua nha dau tir 
[ghi ten, chic danh, kj' ten và dóng dáu ('néu co,)J 

Ghi chii: 
(1) Tru?ing hçip nhà dâu tu lien danh thI tmg thành viên lien danh phài kê khai 

theo Mâu nay. 
(2) Ghi so tiên bang so, bang cht theo dông tiên dx thâu. 

A Mau so 05 

THOA THU4N LIEN DANII 

(Dja dim), ngày__ tháng_ näm_ 
Chüng tôi, di din cho các ben k thöa thu.n lien danh, gôm có: 

Ten thành viên lien danh: — [Ghi ten tfmg thành viên lien danhJ 

- Quôc gia ncii dàng k hoat dng: 
Màsôthuê: 

-Diachi: 
- Din thoai: 
- Fax: 
- Email: 
- Ngu?ñ dui din theo pháp lut: 
-Chircv 
Giây üy quyên so ngày_ tháng nm (tru'ông hQp du'çrc üy quyén). 

Các ben (sau day gçi là thành viên,) thông nhât k kêt thóa thun lien danh 

vi các ni dung sau: 
Diu 1. Nguyen tác chung 
1. Các thành viên tr nguyen hInh thành lien danh dê tham gia dâu thâu d 

an — ghi ten dy' ánJ. 
2. Các thành viên thông nhât ten gi cüa lien danh cho mi giao djch lien 

quan den dr an là:_ /ghi ten cia lien danh theo thóa thucnJ. 
Dja chi giao djch cüa Lien danh: 
Din thoai: 
Fax: 
Email: 
Ngui di din cüa Lien danh: 
3. Các thành viên cam kêt không thành viên nào duqc tir tham gia dc 1p 

ho.c lien danh vi nhà dâu tukhác dê tham gia dâu thäu dir an. 

Diêu 2. Fhân côn trách nhim 
Các thành viên thông nhât phân cong trách nhim dê thxc hin các cong 

vic trong qua trinh dâu thâu 1ixa ch9n nba dâu tu cho dir an nhu sau: 
1. Các hen nhât tn thöa thun cho fghi ten mt thành viênJ là thành 

viên ding dâu lien danh, di din cho lien danh dê thixc hin các cong vic trong 
qua trInh hoàn thin, np, lam rO, sa dôi ho so dang k' thirc hin d'çr an dâu tu 

có sir ding dat. 
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2. Vai trô, trách nhim cia các thành viên lien danh 1 ghi cy th vai trô, 

trách nhim cia timg thành viên lien danh và ghi t l phán tram gop vOn chz sO' 

hfru t 

TT 

1 

2 
3 

tteri (.S.S(t!iJ. 

Ten thành viên 

Vai trO tharn gia 
[Ghi phdn cong vic 
ma thành viên dam 
nhçn (thu xêp tài chinh, 
xay dyjng, quOn l, vgn 
hành,...] 

Vn chü s& hfru 

Giá trj Ti 1 % 

Thành viên 1 [D&ng 
du lien danh]  

[ti thieu 30%] 

Thành viên 2  /tdi thiu 15%] 

Thành viên 3  [tO'i thie2u 15%] 

Tong .... 100% 

Diu 3. Hiu hc cüa thôa thun lien danh 

1. Thôa thuQ.n lien danh có hiu hrc kê tir ngày k9. 
2. Thôa thun lien danh châm drt hiu 1rc trong các truèng hçip sau: 
- Các ben thôa thun cüng châm dü't; 
- Co sir thay dôi thành viên lien danh. Trong tru&ng hçip nay, nêu s,r thay 

dôi thành viên lien danh duqc ben m?yi thâu chap thuQtn thI các ben phài thành 

lap thOa thu.n lien danh mói; 
- Lien danh không dáp 1rng yêu câu sci b ye nàng lixc, kinh nghim; 
- Châm dirt vic cong bô danh miic d an; 
ThOa thun lien danh drçic 1p thành bàn gôc, mi thành viên lien danh 

giü_ bàn, np kern theo ho sci dir thâu 01 ban gôc. Các bàn có giá trj pháp 1' 

nhu nhau. 
Di din hçp pháp cüa tirng thành viên lien danh (2)  

[ghi ten dgi din hcrp pháp cia tIrng thành viên, chic danh, 
k3 ten và dOng dâu (nêu co)'3 ] 

Ghichü: 
(1) Nhà dâu tu phài Iit kê vai trO tham gia và t l gop von chü sâ hthi cUa 

tüng thành viên lien danh. 
(2) Dai din hçp pháp cüa t11ng thành viên lien danh co the là nguYi dii 

din theo pháp lut hoc ngi.thi di din theo pháp 1ut üy quyên. 

(3) TruOng hgp thành viên lien danh là nhà dâu tu nuâc ngoài không có con 

dâu thI phãi cung cap xác nh.n cüa tO chtrc có thâm quyên ye vic chr k) trong 
thOa thun lien danh là cüa ngithi dti din hçip pháp cüa thành viên lien danh. 
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