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BM 06.1_HSTT       

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN HỢP ĐỒNG 

(Khi trình ký hợp đồng) 
 

CHỦ TRÌ HỢP ĐỒNG 

+ Họ và tên:……………………….Chữ ký: 

+ Chức vụ: ………………………. 

+ Số phòng: ……………..DĐ: ………………………… 

Đơn vị: …………………………………………. 

Ngày báo cáo: ………………………………….. 

Ngày tiếp nhận:………………………………… 

THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN/HỢP ĐỒNG 

1.Tên dự án:……………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

2.Công việc:
 
……………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

3.Giá trị Hợp đồng (VNĐ):
 
…………………….. 

Giá trị Hợp đồng (USD):……………………….. 

(Theo tỉ giá liên ngân hàng ngày….. tháng…. …. 

năm……..
ngày trên hợp đồng

) 

4. Địa điểm xây dựng:
 
…………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

5.Tên Chủ đầu tƣ:
 
 ……………………………………….. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

6. Địa chỉ:
 
 ……………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

7.Thời gian thực hiện công việc (tháng):
 
 

…………………………………………………… 

Ngày bắt đầu (ngày/tháng/năm):
 
 

…………………………………………………… 

Ngày hoàn thành dự kiến (ngày/tháng/năm): 

…………………………………………………… 

8.Nguồn vốn/Số hiệu của loại vốn
1
:
 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

9.Tổng số tháng-ngƣời thực hiện công việc:
 
 

…………………………………………………… 

10. Loại hình công việc:
 
 

 Liên tục                Theo giai đoạn 

11.Vị trí làm việc:
 

 Tại công trƣờng                  Tại văn phòng                  Cả tại công trƣờng và văn phòng  

12.Tên các nhân sự cấp cao của công ty thực hiện và có liên quan đến chức năng thực hiện (Giám đốc dự án/ 

Tƣ vấn trƣởng, Trƣởng nhóm): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

                                         
1 Nguồn vốn của ODA(ADB/WB/IMF/JICA…)/Ngân sách/Doanh nghiệp/Tƣ nhân… 
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13. Tƣ cách CONINCO khi tham gia dự án:
 

 Độc lập                             

 Thầu phụ                          

 Thầu chính 

 Liên danh 

 
 

14. Tên đối tác là thầu phụ/liên danh tƣ vấn (nếu có):
 
 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Quốc gia 
2
:……………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

15. Tổng số tháng-ngƣời thực hiện của đối tác 

cung cấp (nếu có):…………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

16. Giá trị dịch vụ do đối tác cung cấp trong hợp đồng (VNĐ - 

tỷ lệ %) (nếu có):……………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ:  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ký và ghi rõ họ tên:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         
2 Quốc gia: Là quốc gia nơi đối tác có trụ sở chính đặt tại 

 


