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2.2.  Khi soạn thảo nội dung văn bản bày tỏ nguyện vọng thực hiện tư vấn các cán bộ 
chủ trì soạn thảo văn bản phải xem xét lựa chọn đúng mẫu mình cần để tránh tình 
trạng sửa đi sửa lại nhiều lần. 
2.3.  Văn bản bày tỏ nguyện vọng thực hiện dịch vụ tư vấn nếu có thể cố gắng trình 
bày trong 01 tờ A4 (trừ trường hợp đặc biệt). 
2.4.  File mẫu văn bản bày tỏ nguyện vọng có thể Download từ trang web của công 
ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Tổng Giám đốc ( Để b/c); 
- Các Phó TGĐ; 
- Các đơn vị trực thuộc ; 
- Các Cty NQTM; 
- Lưu: VT, P.TT. 
 

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 
TRƯỞNG PHÒNG THỊ TRƯỜNG 

 
 
 
 
 

Lê Thanh Minh 
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PHẦN 1 – THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN   
(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

  THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO  (1) 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX1 (3) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (2) 

         
Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... (4) 

V/v: Bày tỏ nguyện vọng tham gia thực hiện tư vấn 
(nêu loại hình công việc tư vấn) dự án/ công trình 

(Nêu tên công trình, dự án) (5) 

  
  

 
Kính gửi  (6):   ………………………………………… (7) 
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, ......... phòng thí nghiệm LAS –XD60 và 
LAS – XD196 (Dùng khi xin các công trình xây dựng tại phía nam) với thiết bị kiểm 
định chất lượng xây dựng hiện đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều 
dịch vụ tư vấn chất lượng cho nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực và uy tín của mình công ty CONINCO đã và đang được các Chủ 
đầu tư tín nhiệm giao thực hiện nhiều dự án như: (Liệt kê các công trình tiêu biểu). 

Chúng tôi được biết Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) đang triển khai (đang 
thực hiện, đang lựa chọn đơn vị tư vấn,..) dự án/ công trình (nêu tên công trình và địa 
điểm (nếu có). Bằng văn bản này chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được tham gia thực 
hiện công tác tư vấn (nêu tên công việc tư vấn/ hoặc liệt kê các loại hình tư vấn định 
xin làm) cho dự án/công trình nêu trên. 

Rất mong được sự  tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) 
Trân trọng cảm ơn./.2 (8) 
 

Nơi nhận: (9)3 
- Như trên; (10) 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
 

                                            
1 Mã đơn vị phát hành văn bản 
2  Vị trí ký nháy của đơn vị trình 

3 Vị trí ký nháy của P.TT 

Lề 
trái: 
30 -
35 

mm 

Lề 
phải
: 15 
-20 
mm 

Lề trên: 20 -25 mm 

Lề dưới: 20 -25 mm 
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MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN 

STT Thành phần thể thức 
và chi tiết trình bày 

Loại chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Ví dụ minh họa 

Font: Time New Roman 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tên công ty     

 - Tên cơ quan In hoa 12 Đứng, đậm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, 
 

 - Dòng kẻ bên dưới     

2 Quốc hiệu     

 - Dòng trên In hoa 12 Đứng, đậm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 - Dòng dưới In thường 13 Đứng, đậm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 - Dòng kẻ bên dưới      

3 Số, ký hiệu của văn bản In thường 13 Đứng Số:         /2011/CV-CONINCO-X.XX (X.XX là tên 
viết tắt của đv soạn thảo) 

4 Địa danh và ngày, tháng, năm 
ban hành văn bản 

In thường 13 Nghiêng Hà Nội, ngày      tháng      năm 2011 
 

5 Trích yếu nội dung  In thường 12 Đứng V/v: Bày tỏ nguyện vọng tham gia thực hiện  

6 Nơi nhận     

 Từ “kính gửi”  In thường 14 Đứng Kính gửi: ………………………. 

7 Nơi kính gửi In thường 14 Đứng, đậm  Công ty Cổ phần A 
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STT Thành phần thể thức 
và chi tiết trình bày 

Loại chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Ví dụ minh họa 

Font: Time New Roman 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

a - Gửi một nơi    Kính gửi: Bộ Công nghiệp 
b - Gửi nhiều nơi    Kính gửi:   

     - Bộ Nội vụ; 
                - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
                - Bộ Tài chính. 

8 Nội dung văn bản In thường 13 Đứng Với năng lực và kinh nghiệm …………….. 

9, 10 Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ 
chức, cá nhân  

    

 - Từ “nơi nhận” In thường 12 Nghiêng, đậm  Nơi nhận:  

 - Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nhận văn bản, bản sao 

In thường 11 Đứng  - Như trên; 
- ...............; 
- Lưu: VT, TCCB. 

 
Ghi chú: Các quy định khác như: Cách viết hoa trong văn bản, ... xem tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ 
về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 
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Quy định riêng cho Phần (8) – Nội dung văn bản 

Giới hạn nhỏ nhất Giới hạn lớn nhất 
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PHẦN 2 – VĂN BẢN GỬI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC (KHÔNG SỬ 
DỤNG TIÊU ĐỀ THƯ CÔNG TY)   
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MẪU SỐ 01 - Văn bản bày tỏ nguyện vọng thực hiện tư vấn chung 
 
   

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 
  THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 

 
Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200....  

V/v: Bày tỏ nguyện vọng tham gia thực hiện tư vấn 
(nêu loại hình công việc tư vấn) dự án/ công trình 

(Nêu tên công trình, dự án) 

  
  

 
Kính gửi:   …………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư vấn 
xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp và 
có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các văn phòng tư 
vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng khi xin các 
công trình xây dựng tại phía nam) với thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng hiện 
đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 
nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực và uy tín của mình công ty CONINCO đã và đang được các Chủ 
đầu tư tín nhiệm giao thực hiện nhiều dự án như: (Liệt kê các công trình tiêu biểu). 

Chúng tôi được biết Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) đang triển khai (đang 
thực hiện, đang lựa chọn đơn vị tư vấn,..) dự án/ công trình (nêu tên công trình và 
địa điểm (nếu có). Bằng văn bản này chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được tham gia 
thực hiện công tác tư vấn (nêu tên công việc tư vấn/ hoặc liệt kê các loại hình tư vấn 
định xin làm) cho dự án/công trình nêu trên. 

Rất mong được sự  tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) 
Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
 
 
 
 



   

P a g e  | 11E:\VUTHEVAN\Phong TT\12_Mau VBXV 2011\01_MAU VAN BAN XIN VIEC 2011.VN.doc 
 

MẪU SỐ 02 - Văn bản bày tỏ nguyện vọng thực hiện tư vấn theo loại hình 
công trình 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Bày tỏ nguyện vọng tham gia thực hiện tư 
vấn (nêu loại hình công việc tư vấn) dự án/ công 

trình (Nêu tên công trình, dự án) 

  
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư vấn 
xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp và 
có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các văn phòng tư 
vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng khi xin các 
công trình xây dựng tại phía nam) với thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng hiện 
đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 
nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực và uy tín của mình trong lĩnh vực tư vấn xây dựng công trình  
(chung cư, nhà ở, văn phòng, công nghiệp, hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục, tài 
chính, dầu khí, ngân hàng…….) công ty CONINCO đã và đang được các Chủ đầu tư 
tín nhiệm giao thực hiện nhiều dự án như: (Liệt kê các công trình tiêu biểu cho từng 
lĩnh vực xin làm). 

Chúng tôi được biết Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) đang triển khai (đang 
thực hiện, đang lựa chọn đơn vị tư vấn,..) dự án/ công trình (nêu tên công trình và 
địa điểm (nếu có). Bằng văn bản này chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được  tham gia 
thực hiện công tác tư vấn (nêu tên công việc tư vấn/ hoặc liệt kê các loại hình tư vấn 
định xin làm) cho dự án/công trình nêu trên. 

Rất mong được sự  tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...). 
Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 03 - Văn bản bày tỏ nguyện vọng thực hiện tư vấn theo loại hình 
công việc tư vấn 

  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Bày tỏ nguyện vọng tham gia thực hiện tư 
vấn (nêu loại hình công việc tư vấn) dự án/ công 

trình (Nêu tên công trình, dự án) 
 

  
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư vấn 
xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp và 
có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các văn phòng tư 
vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng khi xin các 
công trình xây dựng tại phía nam)với thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng hiện 
đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 
nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực và uy tín của mình, trong lĩnh vực (Nêu lĩnh vực tư vấn xin làm)  
công ty CONINCO đã và đang được các Chủ đầu tư tín nhiệm giao thực hiện nhiều dự 
án như: (Liệt kê các công trình tiêu biểu). 

Chúng tôi được biết Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) đang triển khai (đang 
thực hiện, đang lựa chọn đơn vị tư vấn,..) dự án/ công trình (nêu tên công trình và 
địa điểm (nếu có). Bằng văn bản này chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được thực hiện 
công tác (nêu lĩnh vực tư vấn xin làm)  cho (dự án/công trình) nêu trên. 

Ghi chú: Nếu gửi kèm báo giá; đề cương thực hiện; hồ sơ giới thiệu năng lực thì 
ghi thêm 

Để có cơ sở cho Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) xem xét, chúng tôi xin gửi 
kèm theo văn bản này  Bảng báo giá/ Đề cương thực hiện/Hồ sơ giới thiệu năng lực 
kinh nghiệm  cho công việc tư vấn nêu trên. 

Rất mong được sự tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...). 
Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 04 -Văn bản báo giá dịch vụ tư vấn theo thư mời 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Báo giá chi phí thực hiện dịch vụ Tư  vấn 
(Nêu tên dịch vụ) công trình/dự án (nêu tên dự án/ 

công trình) 

  
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO đã nhận được văn bản (nêu rõ số hiệu, nội dung, ngày tháng)/ yêu cầu 
của Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/.. về việc mời chúng tôi tham gia thực hiện 
công tác tư vấn (nêu tên công việc tư vấn) cho công trình/ dự án (nêu tên dự án/ 
công trình). 

Công ty CONINCO đồng ý thực hiện dịch vụ tư vấn  nêu trên và chân thành cảm 
ơn sự tín nhiệm của  Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/….  

Để có cơ sở cho Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện…. xem xét chúng tôi xin gửi 
kèm theo văn bản này bảng báo giá cho dịch vụ tư vấn (nêu tên dịch vụ tư vấn). 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 200..   
 

 
BẢN CHÀO GIÁ (font chữ 14-16) 

Tên công việc tư vấn:  ..................................................................................................  
Gói thầu hoặc Hạng mục:  ...........................................................................................   
Dự án/ Công trình :  .....................................................................................................  
Chủ đầu tư:  .................................................................................................................  
Địa điểm xây dựng:  .....................................................................................................  

(Kèm theo Văn bản số:         /2011/CV-CONINCO-X.XX  ngày …..../...../......  của 
CONINCO) 

 
Căn cứ lập chi phí: 
( Nêu các căn cứ theo quy định của nhà nước và các căn cứ pháp lý của dự án) 

- ............................................................................................................................  

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng- CONINCO  xin 
báo giá dịch vụ Tư vấn (tên công việc tư vấn) như sau: 

Lập chi phí tư vấn có dùng định mức 

(Trường hợp lập dự toán thì xem hướng dẫn tại Quyết định số 2045/2010/QĐ-TGĐ 
ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Tổng Giám đốc về ban hành mẫu lập dự toán chi phí 

tư vấn và hướng dẫn ban hành) 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN4 
(VNĐ) 

1 Giá trị xây lắp sau thuế G1  
2 Giá trị thiết bị sau thuế G2  
3 Giá trị xây lắp trước thuế G3 = G1/1.1  
4 Giá trị thiết bị trước thuế G4 = G2/1.1  
5 Hệ số nội suy chi phí giám 

sát thi công theo Quyết định 
số ..... về việc ..... 

  A% 

6 Hệ số nội suy chi phí giám 
sát lắp đặt thiết bị theo 
Quyết định số ..... về  việc 
....  

  B% 

7 
  

Chi phí tư vấn giám sát thi 
công xây dựng và lắp đặt 

CPGS = CP1 + CP2  

                                            
4 Ngăn giữa hàng chục, trăm, nghìn, ... bằng dấu chấm “.” ; ngăn giữa hàng đơn vị là dấu “,”. Ví dụ: 
100.000.000,58 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC CÁCH TÍNH THÀNH TIỀN4 
(VNĐ) 

  thiết bị (chưa bao gồm 
VAT) 
Chi phí tư vấn giám sát thi 
công (chưa bao gồm VAT) 

CP1= G3 x (5)  

Chi phí tư vấn giám sát lắp 
đặt thiết bị (chưa bao gồm 
VAT) 

CP2= G4 x (6)  

8 Chi phí mua bảo hiểm trách 
nhiệm nghề nghiệp 

=1% x CPGS  

9 Thuế VAT VAT = 10% x CPGS  

10 Chi phí tư vấn giám sát thi 
công xây dựng và lắp đặt 
thiết bị (đã bao gồm VAT) 

=  CPGS  + VAT  

11 Tổng cộng = (8)x1,1 + (10)  

Làm tròn: ................ (VNĐ) 

(Bằng chữ: ............................................................)5 
Đối với các loại hình tư vấn đặc thù  khác, trước khi phát hành báo giá đề nghị đơn vị trao đổi về 
cách lập dự toán với Phòng Thị trường  
Nếu có giảm giá thì ghi thêm phần in nghiêng. 
Để thực hiện công tác tư vấn ................, chúng tôi xem xét giảm giá .............% (......VNĐ) giá trị tính 
toán trên, vì các lý do sau: 

- Các công tác tư vấn được chúng tôi thực hiện chuyên nghiệp theo hệ thống quản lý ISO 
9001-2008 nên tiết kiệm được chi phí quản lý;  

- Công ty chúng tôi đã thực hiện công tác tư vấn (Tên công việc tư vấn) của nhiều dự án lớn, 
có kinh nghiệm thực hiện loại hình công tác trên nên hiệu quả công việc cao dẫn đến chi phí thực 
hiện giảm. 

- Chúng tôi có 02 phòng thí nghiệm LAS-XD60 tại Hà Nội và LAS-XD196 tại TP. Hồ Chí 
Minh (Tùy từng dự án mới đưa phòng Thí nghiệm này vào) , có đầy đủ thiết bị kỹ thuật và lực 
lượng cán bộ có chuyên môn cao hỗ trợ các dịch vụ kiểm tra những khi cần thiết nhằm đảm bảo 
chất lượng của dự án mức độ cao nhất. 

Giá trị báo giá dịch vụ Tư vấn là:  .....................................đồng. 
Bằng chữ: ........................................................ 
Ghi chú ( là các ghi chú cần thiết)Cụ thể có thể ghi một số nội dung đặc thù như sau: 
- Giá trị tư vấn trên là tạm tính, sẽ được xác định cụ thể khi thương thảo hợp đồng ( Áp 

dụng đối với các trường hợp cơ sở chào giá chưa được chắc chắn)/. 
- Phạm vi công việc: .......................................................................................................... 
- Báo giá này có hiệu lực ...... ngày kể từ ngày ký và được tính toán dựa theo tiến độ thi 

công hạng mục công trình là ..... tháng (kể từ ngày ......./....../........ đến ngày 
......./....../........) và kéo thêm tối đa ............ tháng.  

- Nếu giá trị xây lắp thực tế sai lệch lớn hơn ........% so với giá trị dự toán (hoặc tiến độ 
thi công vượt quá ....... tháng), hai bên sẽ thương thảo xác định lại giá trị hợp đồng dựa 
theo nguyên tắc dựa vào định mức và mức độ giảm giá đã thương thảo. 

- Số lượng người để thực hiện dự án là ........... (người) (nếu cần). 

- Báo giá này thay thế cho báo giá kèm theo văn bản số ....../2011/CV-CONINCO-X.XX 
ngày ......./....../........ (Áp dụng cho trường hợp báo giá lại dịch vụ tư vấn).6 

 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO 

                                            
5 Nếu có giảm giá thì không cần ghi dòng này 
6 Vị trí ký nháy của đơn vị trình 
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MẪU SỐ 05 - Văn bản bày tỏ nguyện vọng đối những khách hàng đã từng 

hợp tác 
  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 

 
Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày    tháng    năm 200...      

V/v:Tham gia  thực hiện công tác tư vấn (tên công 
việc) cho dự án (tên công trình) 

          
 

 

Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư vấn 
xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp và 
có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các văn phòng tư 
vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng khi xin các 
công trình xây dựng tại phía nam)với thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng hiện 
đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 
nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực kinh nghiệm và uy tín của mình, công ty CONINCO đã được các 
chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án lớn trong phạm vi cả nước như: (Liệt 
kê một số công trình tuỳ thuộc quy mô dự án). 

Chúng tôi cũng đã được tín nhiệm giao thực hiện thành công một số công tác tư 
vấn cho các công trình do Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) quản lý như: (liệt kê 
một số công việc đã làm với Chủ đầu tư này). 

Chúng tôi được biết Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) đang chuẩn bị triển 
khai xây dựng (tên công trình). Bằng văn bản bày tỏ này chúng tôi mong muốn Quý 
Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) tín nhiệm công ty CONINCO tiếp tục thực hiện công 
tác tư vấn (Tên công việc) cho dự án nói trên. 

Rất mong được sự lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...). 
Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 06 - Văn bản xin tiếp tục thực hiện công việc tư vấn khác của 

cùng một dự án 
  
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 

 
Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Hà Nội, ngày    tháng    năm 200...      

V/v:Tham gia  thực hiện công tác tư vấn (tên công 
việc) cho dự án (tên công trình). 

 

 
 

Kính gửi:  …………………………………. 
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư vấn 
xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp và 
có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các văn phòng tư 
vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng khi xin các 
công trình xây dựng tại phía nam)với thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng hiện 
đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 
nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực kinh nghiệm và uy tín của mình, công ty CONINCO đã được các 
chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án lớn trong phạm vi cả nước như: (Liệt 
kê một số công trình tuỳ thuộc quy mô dự án). 

Chúng tôi được biết  Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...)  là Chủ đầu tư thực 
hiện dự án (Nêu tên công trình). 

Trong giai đoạn trước, chúng tôi đã được Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) 
tín nhiệm giao nhiệm vụ (nêu tên công việc đã làm trước đây) của công trình. 

Với mong muốn được tiếp tục tham gia các công tác tư vấn của dự án, kính đề 
nghị Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) tín nhiệm công ty CONINCO là đơn vị tư 
vấn (nêu tên công việc) dự án nói trên. 

Để có cơ sở cho Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện…. xem xét chúng tôi xin gửi 
kèm theo văn bản này bảng báo giá cho dịch vụ tư vấn (nêu tên dịch vụ tư vấn).7 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu : VT, đv soạn thảo. 

                                            
7 Trường hợp không gửi báo giá thì không cần ghi nội dung này 
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MẪU SỐ 07 - Văn bản xin việc khi được chủ đầu tư mời bằng văn bản. 
  
 

CÔNG  CỔ PHẦN TY TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, 
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

V/v: Tham gia thực hiện công tác tư vấn (tên công 
việc) cho dự án (Tên công trình). 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 200 
  

 
Kính gửi:   …………………………………………….. 

 
Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO 

(đã nhận được công văn số ............. ngày dd/mm/yy của Quý Cơ quan (Ban, Công 
ty, Viện...) về việc đề nghị chúng tôi tham gia công tác tư vấn (tên công việc) cho dự 
án đầu tư xây dựng công trình (Tên công trình). 

Công ty CONINCO chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Cơ quan (Ban, 
Công ty, Viện...) đã mời công ty CONINCO chúng tôi tham gia công tác tư vấn (tên 
công việc) cho dự án đầu tư xây dựng công trình nêu trên.  

Chúng tôi đồng ý thực hiện công tác (Tên công việc) của công trình (Tên công 
trình). Để có cơ sở cho Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) xem xét, chúng tôi xin 
gửi kèm theo các tài liệu sau: 

+ Hồ sơ giới thiệu năng lực công ty; 
+ Dự thảo đề cương thực hiện công việc; 
+ Dự toán/ Báo giá chi phí tư vấn. 

 Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) 
  Trân trọng cảm ơn./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 08 - Văn bản xin tham gia thực hiện một số dịch vụ tư vấn 
  

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 

 
Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

V/v:Bày tỏ nguyện vọng tham gia  tư vấn thực 
hiện dự án (tên dự án, công trình) 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 200....   
 

 

Kính gửi:   ……………………………………….   
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư vấn 
xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, công 
nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên nghiệp và 
có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các văn phòng tư 
vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng khi xin các 
công trình xây dựng tại phía nam)với thiết bị kiểm định chất lượng xây dựng hiện 
đại, công ty CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 
nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực kinh nghiệm và uy tín của mình, công ty CONINCO đã và đang 
được các Chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án lớn trong phạm vi cả nước 
như: (Liệt kê các dự án, công trình có tính chất tương tự) ......  

Chúng tôi được biết Quý (Cơ quan, Ban, Viện, Công ty…) đang chuẩn bị triển 
khai xây dựng dự án (Tên dự án, công trình, địa điểm xây dựng) . Bằng văn bản này, 
chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng sau:(Xin 
làm những công việc tư vấn nào thì liệt kê như sau:)  

- Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán; 
- Tư vấn quản lý dự án; 
- Tư vấn đấu thầu; 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; 
- Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; 
- Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. 

 Rất mong được sự tín nhiệm lựa chọn của Quý (Cơ quan, Ban, Viện, Công 
ty…) . 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 09 - Văn bản đề nghị Bộ XD giới thiệu làm đơn vị tư vấn 
    
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ,  
THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 

 
Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

V/v: Giới thiệu làm đơn vị tư vấn (Tên công việc) 
cho dự án (Tên công trình) 

         Hà Nội, ngày    tháng    năm 200...       
 

 
        Kính gửi:  Bộ Xây dựng 

 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO được biết (Tên chủ đầu tư) đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị giới 
thiệu một đơn vị làm đơn vị tư vấn (Tên công việc) cho công trình (Tên công trình). 

Trong hoạt động tư vấn lĩnh vực (Nêu tên lĩnh vực cụ thể của công trình), công 
ty CONINCO đã thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn thẩm tra, tư vấn đấu thầu, tư vấn 
quản lý chất lượng xây dựng cho các dự án (nêu tên lĩnh vực) trên toàn quốc như: (Liệt 
kê một số công trình thuộc lĩnh vực này)… Hoặc: Đặc biệt, đối với dự án (tên công 
trình), công ty CONINCO được (Tên chủ đầu tư) tín nhiệm giao nhiệm vụ và đã 
hoàn thành tốt công tác tư vấn (nêu tên công việc đã làm).  

Với năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác tư vấn cho các dự án (nêu tên 
lĩnh vực), (có thể thêm tiếp theo các công việc công ty CONINCO đã thực hiện cho 
dự án (tên dự án)), công ty CONINCO kính đề nghị Bộ Xây dựng giới thiệu 
CONINCO là đơn vị tư vấn (tên công việc) của dự án trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 10 -Văn bản đồng ý thực hiện dịch vụ tư vấn theo thư mời 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Đồng ý thực hiện dịch vụ tư vấn (Nêu tên 
dịch vụ) công trình/dự án (nêu tên dự án/ công 

trình) 

  
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO đã nhận được Văn bản (nêu rõ số hiệu, nội dung, ngày tháng)/ yêu cầu 
của Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/.. về việc mời chúng tôi tham gia thực hiện 
công tác tư vấn (Nêu tên công việc tư vấn) cho công trình/ dự án (nêu tên dự án/ 
công trình). 

Công ty CONINCO đồng ý thực hiện dịch vụ tư vấn nêu trên và để có cơ sở cho 
Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) xem xét, chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản 
này  Bảng báo giá/ Đề cương thực hiện/Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm  cho 
công việc tư vấn nêu trên. 

Rất mong được sự tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...). 
Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 11 -Văn bản chào giá lại dịch vụ tư vấn theo thư mời 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Báo giá lại chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn 
(Nêu tên dịch vụ) công trình/dự án (nêu tên dự án/ 

công trình) 

  
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO đã nhận được Văn bản (nêu rõ số hiệu, nội dung, ngày tháng)/ yêu cầu 
của Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/.. về việc mời chào giá lại dịch vụ tư vấn (Nêu 
tên công việc tư vấn) cho công trình/ dự án (nêu tên dự án/ công trình). 

Công ty CONINCO chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của  Quý Công ty/ Cơ 
quan/ Ban/ Viện/….  

Để có cơ sở cho Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện…. xem xét chúng tôi xin gửi 
kèm theo văn bản này bảng báo giá cho dịch vụ tư vấn (nêu tên dịch vụ tư vấn). 

 Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 12 -Văn bản làm rõ HSĐX, HSDT 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Làm rõ Hồ sơ đề xuất, Hồ sơ dự thầu   
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO đã nhận được văn bản (nêu rõ số hiệu, nội dung, ngày tháng)/ yêu cầu 
của Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/..  về việc làm rõ Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề 
xuất  gói thầu (nêu tên gói thầu) dự án (nêu tên dự án). Phúc đáp văn bản trên, công 
ty CONINCO đề nghị được làm rõ như sau: 

1.  ......................................................................................................................  

2.  ......................................................................................................................  

3.  ......................................................................................................................  

4.  ......................................................................................................................  

Trên đây là các ý kiến làm rõ Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất  của công ty 
CONINCO, rất mong được Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/..  xem xét, chấp thuận. 

  Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 13 -Văn bản làm rõ HSMT, HSYC 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Làm rõ Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu   
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu (nêu tên gói 
thầu) dự án (nêu tên dự án) của Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/.. , công ty 
CONINCO đề nghị Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/..  làm rõ một số nội dung sau:  

1. ................................................................................................................  

2. ................................................................................................................  

3. ................................................................................................................  

4. ................................................................................................................  

Trên đây là các ý kiến đề nghị làm rõ Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu của công 
ty CONINCO, rất mong được Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/..  xem xét, chấp 
thuận. 

  Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 
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MẪU SỐ 14 – Văn bản đồng ý đàm phán hợp đồng 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ , 

THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG – CONINCO 
 

Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         
 Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200.... 

V/v: Đồng ý đàm phán hợp đồng8    
  

 
Kính gửi:   ……………………………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 
CONINCO đã nhận được Văn bản (nêu rõ số hiệu, nội dung, ngày tháng)/ yêu cầu 
của Quý Công ty/ Cơ quan/ Ban/ Viện/..  về việc đề nghị tham gia đàm phán hợp 
đồng thực hiện công tác tư vấn (Nêu tên công việc tư vấn) cho công trình/ dự án (nêu 
tên dự án/ công trình). 

Công ty CONINCO đồng ý tham gia đàm phán hợp đồng thực hiện dịch vụ tư 
vấn nêu trên. 

Rất mong được sự tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...). 
Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, đv soạn thảo. 

                                            
8 Hoặc là “Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng”  
Khi đó trong toàn bộ văn bản cụm từ “Đàm phán hợp đồng’’ sẽ được thay thế bằng cụm từ “Thương thảo, hoàn 
thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng”. 
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PHẦN 3 – VĂN BẢN GỬI CÁC ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI, LIÊN DOANH 
  



     

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 

(7) 

(6)

35 mm (Lề trên)

19mm hoặc 37mm 
(Lề trái)

17 mm 
(Lề phải) 

30 mm (lề dưới)

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
(Trên giấy tiêu đề thư Công ty)



CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN 

 

A. NỘI DUNG VĂN BẢN 

 

Ref… 

(1) Hanoi, 03 May, 2011 

      

(2)  Địa chỉ người nhận (Receiver’s address) 

(Tên người nhận) 

(Vị trí đảm nhiệm) 

(Tên công ty) 

(Địa chỉ) 

(Điện thoại, fax) 

 

(3)  Lời chào (Salutation) 

Dear Mr/Mrs/Ms…  

(4)  Chủ đề của bức thư: Bảy tỏ, chào giá, đề nghị 

SUBJECT: 

(5) Nội dung bức thư (Content) 

….. 

 (6) Lời chào cuối thư (Complementary closes) 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

(7) (Name) 

     (Title/position) 

 

 

B. THỂ THỨC VĂN BẢN 

 

TT Loại chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Phông chữ Dãn dòng 

(1)+(2) In thường 10 Đứng Arial Single 

(3)+(4)+(5) +(6) In thường 11 nt nt nt 

(7) In đậm 11 nt nt nt 

  

 



(Mẫu 1: Lề trái 37 mm) 

 

 Ref:  

 

 Hanoi, February 24
th
, 2011 

 

Ms. Ta Thi Thanh Binh 

Director 

Vietnam National Construction Consultants Corporation 

Construction Consultants Center VNCC Ho Chi Minh City 

21 Huynh Man Dat Str., Ward 19 

Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City 

Fax: (+84-8) 3 8996 429 

Dear Ms. ………., 

SUBJECT: LETTER OF EXPRESSION 

Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and 
Equipment - CONINCO is a first grade consultant company whose functions are to provide 
construction consultancy services for industrial, civil and infrastructure projects of and up 
to category A. The company, with around 700 highly qualified and experienced staffs 
specializing in various areas of construction consultancy and design, with LAS-XD 60 (or 
LAS-XD 196 - dùng khi xin các công trình xây dựng tại phía nam) laboratory and high-
tech equipment for construction quality evaluation and testing has been providing 
consultancy and management services for many projects nationwide.  

 

With the ability and prestige, CONINCO has been providing consultancy services to many 
mega project such as: … (Tên các dự án tương tự đã thực hiện) 

 

We are informed that (tên cơ quan, công ty) is looking for a consultant to do (tên công 
việc tư vấn) for (tên dự án) at (địa điểm xây dựng, nếu có). In this written, we would like 
to express our interest in carrying out consultancy work for above project 

 

We are looking forward to the credibility selection from your Company.  

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

Nguyen Van Cong 

General Director    

 



 

(Mẫu 2: Lề trái 19 mm) 

 

 

Ref:  

 

Hanoi, February 24
th, 2011 

 

Ms. Ta Thi Thanh Binh 

Director 

Vietnam National Construction Consultants Corporation 

Construction Consultants Center VNCC Ho Chi Minh City 

21 Huynh Man Dat Str., Ward 19 

Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City 

Fax: (+84-8) 3 8996 429 

Dear Ms. ………., 

SUBJECT: LETTER OF EXPRESSION 

Consultant and Inspection Joint Stock Company of Construction Technology and Equipment - 
CONINCO is a first grade consultant company whose functions are to provide construction 
consultancy services for industrial, civil and infrastructure projects of and up to category A. The 
company, with around 700 highly qualified and experienced staffs specializing in various areas of 
construction consultancy and design, with LAS-XD 60 (or LAS-XD 196 - dùng khi xin các công 
trình xây dựng tại phía nam) laboratory and high-tech equipment for construction quality evaluation 
and testing has been providing consultancy and management services for many projects nationwide.  

 

With the ability and prestige, CONINCO has been providing consultancy services to many mega 
project such as: … (Tên các dự án tương tự đã thực hiện) 

 

We are informed that (tên cơ quan, công ty) is looking for a consultant to do (tên công việc tư vấn) 
for (tên dự án) at (địa điểm xây dựng, nếu có). In this written, we would like to express our interest 
in carrying out consultancy work for above project 

 

We are looking forward to the credibility selection from your Company.  

 

Yours sincerely, 

 

 

 

 

Nguyen Van Cong 

General Director    
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PHẦN 4 – VĂN BẢN GỬI CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC (CÓ SỬ DỤNG 
TIÊU ĐỀ THƯ CÔNG TY, KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG) 

 



Số:      /2011/CV-CONINCO-X.XX1 
V/v: Bày tỏ nguyện vọng tham gia thực hiện tư 
vấn (nêu loại hình công việc tư vấn) dự án/ công 
trình : (Nêu tên công trình, dự án)  

  
  Hà Nội, ngày…….tháng….năm 200....   

 
 

Kính gửi:   …………………………………………  
 

Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – 

CONINCO là doanh nghiệp tư vấn hạng I, với chức năng thực hiện các công tác tư 

vấn xây dựng phục vụ cho các công trình thuộc các loại hình xây lắp như dân dụng, 

công nghiệp và kết cấu hạ tầng. Với đội ngũ hơn 700 cán bộ, chuyên gia chuyên 

nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn, cùng với hệ thống các 

văn phòng tư vấn, thiết kế, phòng thí nghiệm LAS –XD60 và LAS – XD196 (Dùng 

khi xin các công trình xây dựng tại phía nam) với thiết bị kiểm định chất lượng xây 

dựng hiện đại, CONINCO đã và đang thực hiện nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cho 

nhiều dự án trên cả nước. 

Với năng lực và uy tín của mình CONINCO đã và đang được các Chủ đầu tư 

tín nhiệm giao thực hiện nhiều dự án như: (Liệt kê các công trình tiêu biểu). 

Chúng tôi được biết Quý Cơ quan (Ban, Công ty, Viện...) đang triển khai 

(đang thực hiện, đang lựa chọn đơn vị tư vấn,..) dự án/ công trình: (nêu tên công 

trình và địa điểm (nếu có). Bằng văn bản này chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được 

tham gia thực hiện công tác tư vấn (nêu tên công việc tư vấn/ hoặc liệt kê các loại 

hình tư vấn định xin làm) cho dự án/công trình nêu trên. 

Rất mong được sự  tín nhiệm lựa chọn của Quý Cơ quan (Ban, Công ty, 

Viện...) Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT, Đv soạn thảo. 

  

                                            
1 Mã đơn vị phát hành văn bản 



Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011 

 

ĐƠN DỰ THẦU 

(Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) 

 

Kính gửi: Tổng Giám đốc VCB 

 

 Sau khi nghiên cứu Hồ sơ mời thầu mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, 

Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng – 

CONINCO, cam kết cung cấp dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ 

sở Chi nhánh VCB Dung Quất (Giai đoạn II) theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời 

thầu. Hồ sơ dự thầu, của chúng tôi gồm có Đề xuất kỹ thuật này và một đề xuất tài 

chính được niêm phong riêng biệt. 

 Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong Đề xuất kỹ thuật là chính xác và 

không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là 120 

ngày, kể từ 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2011. 

  

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU 

 




