
 
                    HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 

 

 Điền đầy đủ thông tin 

BM 06.2_HSTT       

PHIẾU BÁO CÁO THÔNG TIN HỢP ĐỒNG 

(Khi trình ký sản phẩm đầu tiên sau khi 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. Tình trạng hợp đồng:
 

1. Số Hợp đồng ký với CĐT…………………………………………………………………………………….. 

Số nội bộ…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Tình trạng hợp đồng:   1 dấu             2 dấu   

3. Thời gian thực hiện công việc (tháng):
 
……………………………………………………………………….. 

Ngày bắt đầu (ngày/tháng/năm):
 
………………………………………………………………………………… 

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

6. Mô tả tóm tắt dự án 
1
:
 

1. Nhóm dự án: ……… Cấp công trình: ……….… Loại công trình:
 
………….…………………………. 

2. Qui mô công trình:  

Trong đó: TMĐT:……….…… …. Giá trị XL:
 
.…..........……… Giá trị TB:

 
 ………….……………… 

Đặc điểm công trình:…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

                                         
1Loại công trình và cấp công trình kê khai theo qui định hiện hành (Hiện nay, 2014 phân cấp theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 

06/02/2013 và Thông tƣ 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013), đặc điểm kỹ thuật  kê khai theo tiêu chí phân cấp công trình trong phụ lục 1 

TT10/2013/TT-BXD  
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Mô tả chi tiết phạm vi dịch vụ cung cấp: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Giải pháp kết cấu phần móng; Phần thân hoặc phần móng, kết cấu nền đƣờng… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. Các thông tin khác (Đơn vị thiết kế kiến trúc, thiết kế ME, nƣớc, kết cấu, đơn vị TV QLDA, đơn vị 

Giám sát,...): 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Dự án có yếu tố nƣớc ngoài 
2
:
 
  Không        Có. Ghi rõ:…………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Các thông tin, đặc điểm kỹ thuật có tính đặc thù riêng khác (nếu có): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ:  

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

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

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

Ký và ghi rõ họ tên:   

 

 

 

                                         
2 Dự án có yếu tố nƣớc ngoài là dự án có 1 trong các yếu tố sau: Chủ Đầu tƣ là công ty nƣớc ngoài; Vốn nƣớc ngoài; Hợp tác, liên danh 

với đối tác nƣớc ngoài để thực hiện dịch vụ; TVQLDA là công ty nƣớc ngoài; Thiết kế và công ty nƣớc ngoài. 
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Hướng dẫn kê khai một số mục tại  Biểu mẫu 06.2_HSTT: 

Mục 6.2. Đặc điểm công trình:  

Lấy đầy đủ thông tin về dự án và gói thầu trong các hồ sơ sau: 

+ Quyết định đầu tƣ dự án; 

+ Hồ sơ mời thầu trong phần “điều khoản tham chiếu”; 

+ Hồ sơ, bản vẽ thiết kế; 

+ Hồ sơ chỉ tiêu kỹ thuật;  

Tùy theo tính chất công trình nêu rõ đặc điểm công trình để nổi bật đƣợc quy mô. 

Ví dụ kê khai thông tin một số công trình phổ biến nhƣ sau: 

Công trình dân dụng: 

- Diện tích xây dựng 

- Tổng diện tích sàn 

- Các hạng mục công trình thuộc dự án:  

- Thiết bị công nghệ (nếu có): 

- Số tầng: nồi và hầm 

- Chiều cao công trình:   nổi và hầm 

- Nhịp kết cấu lớn nhất 

- Với công trình y tế: số giƣờng bệnh 

- Với công trình thế thao, trung tâm hội nghị: sức chứa 

- Với công trình thƣơng mại và dịch vụ: tổng diện tích kinh doanh 

- Nhà ga: công suất phục vụ hành khách 

… 

Công trình giao thông đường bộ: 

- Chiều dài tuyến đƣờng xây dựng 

- Số làn đƣờng 

- Bề rộng nền đƣờng 

- Bề rộng làn xe cơ giới 

- Bề rộng làn xe thô sơ 

- Tốc độ thiết kế 

… 

Mục 6.3. Mô tả chi tiết dịch vụ cung cấp: Lấy đầy đủ thông tin tại Phạm vi công việc trong Hồ sơ 

mời hoặc phạm vi công việc trong đề cƣơng thực hiện. 

 `  


