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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ 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 Đề cương nhiệm 

vụ Dự án Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10 thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn (Có Đề cương 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 
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ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ  
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. PHẦN MỞ ĐẦU 

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của 

tỉnh Lạng Sơn với diện tích tự nhiên 78km2. Vị trí nằm giữa một lòng chảo lớn ở 

cửa ngõ phía Đông Bắc Tổ quốc, nơi có dòng sông Kỳ Cùng chảy qua vị trí 

trung tâm thành phố; cách thủ đô Hà Nội 154 km, cách biên giới Việt Trung 18 

km. Thành phố nằm trên trục đường quốc lộ 1A, đường sắt liên vận quốc tế Việt 

Nam - Trung Quốc; có quốc lộ 1B, 4A, 4B kết nối với Thái Nguyên, Cao Bằng 

và Quảng Ninh; là đầu mối quan trọng nằm trong hành lang kinh tế Nam Ninh - 

Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng. Đây cũng là nơi sinh sống và quần tụ của các 

dân tộc anh em như Kinh, Tày, Nùng, Dao.... tạo nên một bản sắc văn hóa đa 

dạng và độc đáo. 

Thị xã Lạng Sơn từ xưa, (nay là thành phố Lạng Sơn) là trung tâm của 

một vùng đất biên giới, nằm trên con đường giao thông huyết mạnh nối liền từ 

vùng biên ải đến kinh thành Thăng Long; con đường giao lưu chính trị - kinh tế 

- văn hóa - xã hội giữa các triều đại phong kiến Việt Nam với các triều đại 

phong kiến Trung Quốc. Nơi đây cũng đã từng diễn ra nhiều trận đánh lịch sử để 

bảo vệ biên cương đất nước chống lại kẻ thù phương Bắc của nhiều thế hệ quân 

dân Việt Nam. Năm 1925, thị xã Lạng Sơn được thành lập và là tỉnh lỵ của tỉnh 

Lạng Sơn. 

Trong những năm diễn ra cuộc kháng chiến chống Pháp, thị xã Lạng Sơn 

là nơi diễn ra chiến dịch Thu Đông (1947), chiến dịch Biên giới (1950). Đêm 

ngày17/10/1950 thực dân Pháp buộc phải rút khỏi thị xã Lạng Sơn, quân ta 

nhanh chóng tiếp quản tỉnh lỵ, chấm dứt sự chiếm đóng của Pháp trên đất Lạng 

Sơn, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn hoàn toàn được giải phóng. Ngày 

17/10/1950, được lấy làm ngày giải phóng thị xã Lạng Sơn. 

Ngày 17/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2002/NĐ-CP về 

việc thành lập thành phố, thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Sau nhiều năm tập trung đầu tư xây dựng và phát triển, thành phố Lạng 

Sơn đã tích cực phấn đấu, khai thác tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa mọi 

nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; bộ mặt đô thị đã có nhiều khởi 

sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao. Thành 

phố Lạng Sơn đã thực sự chuyển mình, đạt được những thành tựu quan trọng 



trên tất cả các lĩnh vực. 

Khu vực vườn hoa trung tâm thành phố hiện nay là một hạng mục công 

trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, thực hiện 

đầu tư theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn.  

Thông báo số 536/TB-UBND ngày 03/10/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn, đã chính thức thống nhất đặt tên công trình là “Vườn hoa 17-10” để kỷ 

niệm ngày giải phóng Lạng Sơn. Tại vị trí trung tâm Vườn hoa 17-10 xác định 

vị trí sẽ đặt một Khối biểu tượng nghệ thuật, đây là hạng mục công trình mang ý 

nghĩa quan trọng, được xây dựng nhằm để tôn vinh các giá trị về văn hóa, lịch 

sử của vùng đất Xứ Lạng, đồng thời tạo một điểm nhấn về nghệ thuật cho không 

gian vườn hoa nói riêng cũng như góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị 

thành phố Lạng Sơn nói chung.  

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 

Với vị thế là trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa và khoa học kỹ thuật 

của tỉnh Lạng Sơn, Thành phố Lạng Sơn có vị trí chiến lược về kinh tế, thương 

mại, du lịch, dịch vụ, vận tải quá cảnh và an ninh quốc phòng. Hiện nay, thành 

phố Lạng Sơn đang trên đà phát triển, hướng tới việc trở thành đô thị loại I vào 

năm 2030. Để xứng đáng là một trung tâm kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội 

của tỉnh, những năm qua, thành phố Lạng Sơn luôn xác định phát triển đô thị là 

nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Hiện nay, quá trình đô thị hóa của thành phố 

Lạng Sơn đang diễn ra rất mạnh mẽ, nhiều dự án quy mô lớn được triển khai, cơ 

sở hạ tầng phát triển khá đồng bộ tạo điểm nhấn trong không gian của thành 

phố. 

Nhằm đáp ứng tốc độ phát triển về  kinh tế - xã hội của thành phố, tốc độ 

gia tăng một cách nhanh chóng của các loại phương tiện giao thông, giải quyết 

cơ bản tình trạng tắc nghẽn cục bộ, nâng cao năng lực giao thông vận tải nội 

thành thông suốt,  đảm bảo mỹ quan bộ mặt đô thị, góp phần phát triển du lịch, 

xây dựng hình ảnh Thành phố Lạng Sơn – Thành phố Hoa Đào hiện đại và đổi 

mới, dự án xây dựng Vườn hoa 17-10 (vườn hoa 17-10 bản chất là đảo giao 

thông phức hợp) đã được triển khai, kết hợp với cầu Kỳ Cùng, đền Kỳ Cùng... 

hình thành điểm nhấn đô thị với cảnh quan văn minh, hiện đại, xanh sạch đẹp 

giữa khu vực trung tâm của thành phố. 

Theo phương án tổng mặt bằng Vườn hoa 17-10 đã được phê duyệt, tại vị 

trí trung tâm trang trọng nhất của vườn hoa là vị trí lựa chọn đặt công trình Khối 

biểu tượng nghệ thuật (vị trí đặt công trình có đường kính D=12m, hiện bó nền 

trồng cỏ, xung quanh mặt sân lát đá). 

Vườn hoa 17-10 đến nay cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng cùng 

với đảo giao thông tại nút giao thông phía bắc cầu Kỳ Cùng. Tuy nhiên, hạng 

mục công trình Khối biểu tượng nghệ thuật, công trình chủ đạo có vai trò, ý 

nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử quan trọng nhất của vườn hoa, là điểm nhấn của 

không gian kiến trúc khu vực vẫn chưa được triển khai thực hiện. Để hoàn chỉnh 

kiến trúc cảnh quan khu vực vườn hoa 17-10 theo đúng như quy hoạch đã được 



phê duyệt, đáp ứng nhu cầu về giao thông, môi trường cảnh quan, mỹ quan đô 

thị việc tiến hành đầu tư xây dựng hạng mục công trình Khối biểu tượng nghệ 

thuật là rất cần thiết. 

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng; 

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ về hoạt 

động mỹ thuật; Nghị định số 605/VBHNBVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2019 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hoạt động mỹ thuật 

Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của 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; 

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng, thành 

phố Lạng Sơn; 

Công văn số 1370/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 20/11/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo đề xuất phương án bố trí công trình 

kiến trúc, nghệ thuật tại khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10; 

Công văn số 4961/VP-KT ngày 03/12/2020 của Văn phòng - UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc đề xuất bổ sung phương án bố trí công trình kiến trúc, nghệ 

thuật khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10; 

Thông báo số 36/TB-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 13/01/2021 về phương án đề xuất bố trí cụm công trình nghệ 

thuật tại khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10; 

Công văn số 438/UBND-VHTT ngày 03/03/2021 của UBND Thành phố 



Lạng Sơn về việc ý kiến phương án bố trí công trình kiến trúc, nghệ thuật khu 

vực trung tâm Vườn hoa 17/10; 

Thông báo số 162/TB-UBND ngày 30/03/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/03/2021; 

Thông báo số 330/TB-UBND ngày 19/06/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về kết luận giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 14/06/2021; 

Báo cáo số 228/BC-SKHĐT ngày 01/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo về việc xem xét chủ trương đầu tư dự án Khối biểu tượng Chiến thắng 

17/10 tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng Sơn. 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 29/07/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

Báo cáo số 445/BC-SKHĐT ngày 27/09/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khối 

biểu tượng Chiến thắng 17/10. 

Kết luận số 457-KL/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ  Tỉnh ủy tại 

kỳ họp thứ 14 ngày 26/11/2021;  

Công văn số 5196 VP/KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

ngày 30/10/ 2021 về việc thực hiện kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chủ 

trương đầu tư dự án xây dựng Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10 

Các văn bản pháp lý hiện hành có liên quan khác. 

IV. NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG 

1. Nội dung chủ đề: 

Công trình nghệ thuật tại Vườn hoa 17-10, với mục tiêu phát huy hiệu quả 

đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng, tôn vinh giá trị về truyền thống văn 

hóa, lịch sử của vùng đất Lạng Sơn. 

Vì vậy, nội dung chủ đề của công trình là “Khối biểu tượng nghệ thuật 

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

2. Hình thức nghệ thuật: 

Công trình bao gồm: Khối biểu tượng và các cấu trúc phụ trợ (nếu có). 

Công trình phải có vai trò chủ đạo trong bố cục tổng mặt bằng khu Vườn hoa 

17-10, chiếm lĩnh không gian, có tính biểu tượng nghệ thuật cao, thể hiện được 

vẻ đẹp, tôn vinh các giá trị, truyền thống văn hóa, lịch sử con người Lạng Sơn 

trong suốt quá trình hình xây dựng, hình thành và phát triển. 

Công trình có ngôn ngữ điêu khắc hoành tráng, độc đáo, trang trọng, hình 

khối rõ ràng, chắc khỏe, hòa nhập với không gian xung quanh, thể hiện được nội 

dung chủ để. 

Sử dụng ngôn ngữ điêu khắc, hội họa, kiến trúc, hoặc kết hợp nhiều hình 

thức... với các xu hướng khác nhau như: dân tộc, hiện đại, cách tân, mô tả, ẩn 

dụ... để thể hiện nội dung chủ đề. 



Kết cấu công trình phù hợp cấu trúc công trình, có tính khả thi, bảo đảm an 

toàn - bền vững, tiết kiệm chi phí... 

Công trình nhìn được từ xa, đẹp ở mọi góc nhìn (phù hợp đặc điểm đảo 

giao thông phức hợp của vườn hoa), không mang hình ảnh có tính suy diễn, phản 

cảm.  

Nghiêm cấm các hành vi đã được quy định tại Điều 8 - Nghị định số 

113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật: 

+ Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

+ Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân 

tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối 

sống dâm ô đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục và 

hủy hoại môi trường. 

+ Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân 

tộc, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa; xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh 

dự và nhân phẩm của cá nhân. 

+ Sao chép, trưng bày, mua, bán, chuyển nhượng tác phẩm mỹ thuật vi 

phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

3. Quy mô, khối lượng các hạng mục: 

- Loại công trình: Công trình mỹ thuật (công trình biểu tượng ngoài trời) 

thuộc Công trình công cộng. 

- Cấp công trình: Cấp III. 

- Dự kiến quy mô hạng mục: 

Công trình có thể là một hoặc nhiều hạng mục, cấu trúc tổ hợp, bố cục tạo 

thành. Diện tích xây dựng công trình trong phạm vi ô khuôn viên hình tròn, vị trí 

trung tâm vườn hoa, đường kính D=12m, diện tích S=113,1m2. 

Chiều cao khối biểu tượng dự kiến: H=9-12m. Công trình sử dụng chất 

liệu đá tự nhiên (đá xanh Thanh Hóa, đá Granit Bình Định...). 

Khối phụ trợ, phù điêu, tượng nhân vật, họa tiết trang trí (nếu có), quy 

mô, tỉ lệ, bố cục, chất liệu...  tuân thủ ý tưởng của phương án mỹ thuật. 

* Quy mô, chất liệu công trình có thể thay đổi phụ thuộc vào: điều kiện 

địa chất, phương án mỹ thuật được lựa chọn, phương án quy hoạch, giải pháp 

kết cấu... Quy mô, chất liệu sẽ được tính toán cụ thể sau khi lựa chọn được 

phương án mỹ thuật và khi lập hồ sơ thiết kế xây dựng công trình. 

4. Chất liệu: 

Tùy thuộc phương án mỹ thuật và phương án kiến trúc, kết cấu, điều kiện 

địa chất, thủy văn... ưu tiên sử dụng vật liệu bền vững, chất liệu phổ biến hoặc 

đặc trưng có tại địa phương. 

a. Phần mỹ thuật. 

Khối biểu tượng nghệ thuật, dự kiến: khung lõi, móng bằng chất liệu bê 



tông cốt thép, mác 300#. Phần bề mặt bên ngoài: bệ, đài, khối phụ trợ, nhân vật 

(nếu có)... bằng chất liệu đá tự nhiên (đá Thanh Hóa, đá Granit Bình Định...). 

b. Phần xây dựng cơ bản. 

Dự kiến sử dụng: cọc, khung lõi bê tông cốt thép, thép hộp, thép hình, bê 

tông, gạch bê tông không nung, gạch chỉ đặc, vữa xi măng liên kết, gạch ốp lát, 

đá tự nhiên ốp lát, cát vàng, cát đen... 

Hạ tầng kỹ thuật dự kiến: tôn nền, cấp nước, thoát nước, chống sét chủ 

động, điện mỹ thuật chiếu sáng công trình...  

5. Địa điểm xây dựng: 

 Địa điểm xây dựng công trình Khối biểu tượng nghệ thuật đặt tại Vườn 

hoa 17-10 là nút giao hỗn hợp, giáp với đường Trần Đăng Ninh; đường Lê Lợi; 

đường 17-10, thuộc phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Khu vườn hoa đã xây dựng xong, tại vị trí trung tâm vườn hoa có ô cỏ 

đường kính D=12m, diện tích S=113,1m2 hiện trồng cỏ là vị trí xây dựng công 

trình Khối biểu tượng nghệ thuật. Diện tích ô cỏ hiện trạng có thể được điều 

chỉnh theo phương án mỹ thuật được lựa chọn. 

6. Hình thức đầu tư: 

- Hình thức đầu tư: xây dựng mới.  

- Loại công trình: Công trình mỹ thuật (công trình biểu tượng ngoài trời) 

thuộc Công trình công cộng. 

- Thỏa thuận danh sách Hội đồng nghệ thuật: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và 

Triển lăm. 

- Phê duyệt danh sách Hội đồng nghệ thuật: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

- Điều hành, quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác đơn vị tư 

vấn có năng lực điều hành, quản lý dự án. 

7. Dự kiến mức đầu tư: Có dự toán phê duyệt riêng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

Vốn ngân sách địa phương (bố trí theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

giai đoạn 2021-2025).  

9. Thời gian thực hiện: 

- Lập đề cương; thành lập Hội đồng nghệ thuật; xây dựng Thể lệ sáng tác; 

mời nhà thầu, tác giả sáng tác phác thảo mỹ thuật; lựa chọn phương án mỹ thuật, 

phê duyệt chủ trương đầu tư: Quý II, III năm 2022. 

- Khảo sát địa chất; Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; Thẩm tra, 

thẩm định; Quyết định phê duyệt: Quý IV năm 2022- Quý I năm 2023. 

- Triển khai lựa chọn Nhà thầu thi công theo Luật, quy định hiện hành; 

Khởi công, thi công: tiến độ theo kế hoạch vốn. Bàn giao công trình dự kiến: 



năm 2023- 2024. 

V. HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI 

Việc xây dựng công trình Khối biểu tượng nghệ thuật góp phần hoàn 

chỉnh hệ thống công trình công cộng cho tổng thể khu vực Vườn hoa 17-10, 

nâng cao hiệu quả đầu tư của Dự án xây dựng Cầu Kỳ Cùng.  

Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần: tạo dựng vẻ 

đẹp cảnh quan đô thị, tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử địa phương, thu hút du 

khách tham quan; mang lại cơ hội việc làm cho lao động địa phương, kích thích 

phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; cùng với các điểm di tích, tham 

quan phụ cận sẽ thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển. 

Khối biểu tượng nghệ thuật cùng Vườn hoa 17-10 sẽ trở thành một trung 

tâm cảnh quan đô thị, mang dấu ấn đương đại về văn hóa, nghệ thuật, góp phần 

giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý 

“uống nước, nhớ nguồn” với các thế hệ, tầng lớp Nhân dân./. 
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