
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Thể lệ sáng tác mẫu phác thảo Dự án Khối biểu tượng  

nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ 

về hoạt động Mỹ thuật;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều 

tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động 

mỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Hội đồng nghệ thuật Dự án Khối 

biểu tượng nghệ thuật tại vườn hoa 17-10 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 74/TTr-

SVHTTDL, ngày 30/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo quyết định này Thể lệ sáng tác 

mẫu phác thảo  Dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10 thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Có Thể lệ kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh, các Phòng CM,  

 Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THỂ LỆ 

Sáng tác mẫu phác thảo dự án Khối biểu tượng nghệ thuật 

 tại Vườn hoa 17-10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số:    QĐ-UBND ngày   tháng 6  năm2022 

 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Nhằm lựa chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất về ý tưởng sáng tạo, nội 

dung sâu sắc, hình thức, bố cục đẹp, tính thẩm mỹ cao và khả thi nhất cho việc 

thiết kế, xây dựng Dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Các tác phẩm được lựa chọn sẽ được lưu giữ khi 

đủ điều kiện xây dựng công trình theo quy định.  

Các mẫu phác thảo dự tuyển phải thể hiện được sự tôn vinh các giá trị về 

văn hóa, lịch sử của đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong suốt quá trình xây 

dựng và phát triển đất nước, có ý nghĩa về việc giáo dục nhân cách, lịch sử và 

truyền thống cho các thế hệ mai sau. 

2. Yêu cầu: 

Phác thảo Khối biểu tượng nghệ thuật phải tạo được điểm nhấn về nghệ 

thuật. Bố cục trang trí, thiết kế đẹp, hài hòa với tổng thể công viên 17-10 tại 

thành phố Lạng Sơn. 

Đảm bảo tính khả thi về chất liệu, khả năng xây dựng, độ bền vững cao, 

phù hợp với điều kiện thi công, xây dựng, trưng bày ngoài trời. 

II. NỘI DUNG 

1. Hình thức tổ chức sáng tác mẫu phác thảo 

- Hình thức lựa chọn tác giả: Chỉ định. 

+ Số lượng tác giả/nhóm tác giả chỉ định: 01 tác giả/nhóm tác giả trở lên. 

+ Tác giả được chỉ định sáng tác mẫu phác thảo phải đáp ứng điều kiện 

theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của 

Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật. 

- Đơn vị tổ chức sáng tác mẫu phác thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch.  

- Phê duyệt mẫu phác thảo: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tư vấn nghệ thuật: Hội đồng nghệ thuật do UBND tỉnh quyết định thành 

lập theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Số lượng mẫu phác thảo lựa chọn: 
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- Bước 1: Xét chọn 05 mẫu; 

- Bước 2: Xét chọn lấy 02 mẫu. 

3. Nhiệm vụ và quyền lợi của tác giả dự thi 

3.1. Nhiệm vụ: 

- Chấp hành đầy đủ các quy định của Thể lệ sáng tác đã ban hành. 

-  Cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả được chỉ định sáng tác phải chuẩn bị  

05 mẫu phác thảo dự thi bước một tới cơ quan tổ chức sáng tác. 

- Tác phẩm tham gia tuyển chọn đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật, là tác phẩm sáng tác mới chưa tham gia bất kỳ cuộc thi sáng tác nào và 

không có tranh chấp về bản quyền tác giả, tác phẩm. Nếu các vi phạm về bản 

quyền gây thiệt hại lớn đến đơn vị tổ chức, thì tác giả phải bồi thường toàn bộ 

thiệt hại do vi phạm đó gây ra. 

- Thuyết trình về phương án dự tuyển. 

- Các mẫu đã tham gia tuyển chọn không trả lại tác giả. 

- Tác phẩm được chọn làm mẫu để thể hiện thành công công trình thì 

quyền sử dụng, quản lý tác phẩm thuộc về UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tác giả, nhóm tác giả, tổ chức có tác phẩm được chọn để thể hiện Khối 

biểu tượng nghệ thuật, được chủ đầu tư ưu tiên mời tham gia quá trình xây dựng 

Khối biểu tượng nghệ thuật tại vườn hoa 17-10 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn, và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định hiện hành về hoạt động 

mỹ thuật. 

3.2. Quyền lợi: 

- Được cung cấp các tài liệu liên quan đến dự tuyển: bản vẽ quy hoạch, 

tổng mặt bằng khu vực xây dựng công trình, Thể lệ sáng tác cuộc thi và gợi ý 

nội dung ý tưởng (nếu có). 

-  Chịu trách nhiệm về chất lượng nghệ thuật công trình từ khâu sáng tác 

mẫu phác thảo đến các bước thể hiện và hoàn thiện; 

- Giám sát hoặc giới thiệu người khác có đủ năng lực giám sát quá trình 

thi công thực hiện phần mỹ thuật công trình. 

-  Được tham gia giới thiệu nhà thầu cho chủ đầu tư để lựa chọn thể hiện 

phần mỹ thuật công trình; 

-  Được chỉ đạo nghệ thuật công trình; 

- Được ghi danh vào công trình và các quyền lợi khác về vật chất và tinh 

thần theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

3.3. Kinh phí và định mức hỗ trợ cho tác giả sáng tác mẫu phác thảo. 

- Hỗ trợ chi phí làm mẫu phác thảo bước 1 là 20.000.000 đồng/mẫu (Hai 

mươi triệu đồng chẵn). 

- Hỗ trợ chi phí làm mẫu phác thảo bước 2 là: 30.000.000 đồng/mẫu (Ba 

mươi triệu đồng chẵn) 
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Kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển đến Tác giả bằng hình thức chuyển 

khoản, sau khi đủ điều kiện thanh toán theo quy định của nhà nước. 

III. QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI 

1. Đối tượng dự thi 

- Cá nhân tác giả /nhóm tác giả có thể tham gia độc lập hoặc tham gia 

cùng tổ chức trong và ngoài tỉnh. 

- Thành viên Hội đồng nghệ thuật không được tham dự thi. 

2. Hình thức, kích thước, số lượng và các quy định liên quan 

2.1. Tác phẩm bước một: 

- Mẫu phác thảo có chiều cao từ 70cm trở lên. Có kèm theo bản Thuyết 

minh tóm tắt ý tưởng, đề xuất quy mô và chất liệu, trình bày trên khổ giấy A4. 

Chất liệu mẫu phác thảo bằng thạch cao hoặc Composit. 

-  Hội đồng nghệ thuật thống nhất chọn lấy 02 mẫu phác thảo để tiếp tục 

thực hiện triển khai thành mẫu phác thảo bước 2. 

2.2. Tác phẩm bước hai: 

-  Phác thảo bước 2 được phát triển từ phác thảo bước một, thể hiện đầy 

đủ các nội dung góp ý của Hội đồng nghệ thuật, hoàn thiện đầy đủ như công 

trình thu nhỏ để làm cơ sở phóng tỉ lệ 1:1. 

- Có kích thước chiều cao từ 130 cm trở lên. Kèm theo thuyết minh ý 

tưởng nghệ thuật và bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể. 

- Chất liệu mẫu phác thảo là composit (hoặc có thể bằng chất liệu dự kiến 

xây dựng).  

- Hội đồng nghệ thuật làm việc cùng Chủ đầu tư thống nhất trình cấp có 

thảm quyền phê quyệt mẫu phác thảo bước 2. Mẫu phác thảo bước 2 được hoàn 

thiện sẽ là cơ sở thực hiện các bước tiếp theo quy trình đầu tư. 

2.3. Điều kiện tiếp nhận mẫu: 

- Cá nhân, tập thể, hoặc tổ chức được chỉ định sáng tác phải gửi đủ 05 

mẫu phác thảo bước một tới cho cơ quan tổ chức sáng tác. 

- Các mẫu phác thảo được gửi đến trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

(Lưu ý: các mẫu phác thảo bước một và bước hai khi gửi qua đường bưu điện, 

tác giả phải chịu trách nhiệm về sự nguyên vẹn của tác phẩm). 

- Số lượng, chất liệu thể hiện và quy cách bảo đảm theo đúng quy định tại 

Mục 2.1 và 2.2. 

- Tác phẩm phải nộp đúng phác thảo theo thời gian quy định. 

- Mẫu phác thảo phải ghi tên tác giả hoặc nhóm tác giả. 

3. Quy định về thời gian sáng tác mẫu phác thảo 

- Thực hiện sáng tác mẫu phác thảo bước 1: 30 ngày kể từ ngày có Quyết 

định chỉ định tác giả sáng tác. 
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- Thực hiện sáng tác mẫu phác thảo bước 2: 30 ngày kể từ ngày có quyết 

định phê quyệt mẫu phác thảo bước 1. 

- Trường hợp hồ sơ, mẫu phác thảo được gửi thông qua đường bưu điện, 

thời hạn nhận được tính theo dấu ngày đến của bưu điện. 

- Những yêu cầu làm rõ của tác giả liên quan đến công việc phải được gửi 

đến và giải quyết trước phiên họp xét chọn của Hội đồng nghệ thuật. 

- Khi muốn sửa đổi, bổ sung hoặc rút hồ sơ xét tuyển đã nộp, tổ chức hoặc 

cá nhân (tác giả) phải có văn bản đề nghị  và phải được chấp thuận. 

4. Địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự thi 

Hồ sơ, mẫu phác thảo dự tuyển nộp trực tiếp, hoặc gửi qua bưu điện đến 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.  

Địa chỉ: số 320 đường Bà Triệu, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, qua Phòng Quản lý văn hóa & Gia đình. 

Số điện thoại: 02053.876.253 

Địa chỉ Emai: nghiepvuvanhoals@gmail.com. 

Trên đây là Thể lệ sáng tác mẫu phác thảo dự án Khối biểu tượng nghệ 

thuật tại Vườn hoa 17-10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn./. 
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