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QUYET B!NH 
A A A A A • , , ., V/v phe duyçt Be an to chirc, the Ic cuc thi sang tac mau phac thao 

cim Tu'qng dài danh nhân Lirong Van Chánh thuc dii' an 
Cong viên và Tirçrng dài danh nhân Lrong Van Chánh 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH 

W P .4 .4 .• 9 9 •• p Can cw Luç# Xay dung so 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014 cua Quoc hçz khoa 
XIII kj.) hQp th& 7,• 

Can ciNghj djnh Se' 113/2013/ND-CF ngày 02/10/2013 cia Ghmnhphi v hoçit 
d7ng m9 thut; 

C'än ci- Thông tu' so' 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 cia Bó Van hóa, 
The' thao va Du ljch quy djnh chi tie't thi hành mt?t  sO diê'u tgi Nghj d/nh sO' 113/2013 
ND-CP ngay 02/10/2013 cua Ghznhphu ye hoçit dQng my thugt, 

Can c Nghj Quyé't sO' 159/NQ-HDND ngày 10/7/2020 cia HQi ddng Nhân dan 
tinh thông qua chi tru'o'ng dáu tu' d an COng viên và TU'çiig dài danh nhân Lu'cng 
Van Chánh; 

9 ., 9 p p f . A 9 . Theo de ngh cua Giam doc Ban Quan ly cac dy' an Dau tu' xay d'ng tznh (tqi To' 
trInh sO' 267/TTr-BQL ngày 19/11/2021) 

QUYET BjNH: 

Biu 1. Ban hành D an t chüc, th 1 euc thi sang tao mu phác thào ciim 
Ti.rcng dài danh nhân Lirong Van Chánh thuc drán Cong viên va Tuçmg dài danh 
nhân L.ro'ng Van Chánh. 

A , - ., . , , Bieu 2. Chanh Van phong UBND trnh; Giam doe Ban Quan ly cac d an Dau 
tix xây drng tinh và Thu tru&ng cáo ca quan, don vj, t chcic, cá nhân lien quan chju 
trách nhim thi hành Quy& djnh nay, kê tr ngày 

Nii nhn: 
-Nhuthêu2; 
- TI'. Tinh üy, Yr. HDND tinh; 
- CT, the PCT UBND tinh; 
- VP: Tinh üy, Doàn DBQH và HIDND tinh; 
- Các PCVP UBND tinh; 
- Liru: VT, DTXD, KGVX (Ta). 
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UY B CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Ti , Dc Ip - Tir do - Hinh phuc 

I DEAN 
T ; , c thi sang tác mau phác thão Cim Tirçrng dài 

danh nh ing Van Chánh thuc thr an Cong viên và Ttryng dài 
danh nhân Lirong Van Chánh 

(Kern theo Quyet djnh s 4Af  /QD- UBND ngày /1-L /2021 cia UBND tinh) 

I. BE AN TO CHC CUQC Till 
1.Chude 

P P P A P A Sang tac mau phac thao Ciim Tung dai danh nhan Luong Van Chanh (gom: 
Trçing toàn than và Phil dieu) thuQc dir an: Cong viên và Tiing dài danh nhân Lixang 
VAn Chánh. 

2. Mc dIch, nghTa, yêu cu 
2.1. Mic dIch: 
- Nh.m tOn vinh danh nhân Ltrcing VAn Chánh, ngu?i có cong khai hoang m 

mang vilng d.t Phü Yen. 
- Qua cuc thi sê chçn tác phâm xu.t sc nMt ye ' tuäng sang tao,  có ni dung 

sau sAc, hthh thüc dOe  dáo, tInh thâm m5 cao, có tInh khã thi. Dáp irng cac yeu cu v 
quy hoach,  kiên true, m5 thut, k5 thut và hiu qua kinh tê xây dçmg. The hin tInh 
tiêu biêu cila cta phixcing, g.n lin vói to chirc khOng gian, kin true cânh quan hài 
hôa, mang ' nghTa chInh trj, ljch sir, van hóa và giáo d%ic cüa tinh. 

2.2. Yeu cau dot vot cong tnnh: 
- V nOi  dung ti.r tu&ng: TuOng nhà cong lao to ion cüa vj Thành hoang, danh 

than Luong VAn Chánh dOi vci yang dat Phil Yen; giáo dic truyên thong, dao  l 
uông nuâc nhó nguôn cho cac tng l&p nhân dan. Là sir tn an cüa Dâng bO,  chInh 
quyên, nhãn dan tinh Phü Yen vói nhftng dóng gop to ion cüa danh than Ltrang VAn 
Chánh, ngithi có cong vi sr nghip chiêu tp km dan khai khân, m& mang và phát 
trin vilng cttPhñ Yen. 

- Ve nghç thuat: 
+ V nôi dung: The hiOn duic vj Thành hoàng vAn vô song toàn, Thuçrng dang 

than "Bâo qu6c HO dan", vj quan trân biên mi mang b cöi. 
+ Ye hInh thüc: Tác phâm thçrc hin dilng vâi thii danh nhân Luong VAn Chánh; 

tam th& tinh thn cUa mOt  vj quan tng tr.n, vj nhân thin... b&ng ngôn ngt't dOe  dáo, 
sang tao. 

+ Cim Ti.rçng dài c.n dam bào các yêu cu: Diem nhân, tam thin, bô ciic hài 
hôa, an tuçmg, mang tInh dc sAc, hin dai... 

A 9 A P A 9 9 9 A 9 - Ye quy hoach: Mo rung khu di tich quoc gia, ton tao  canh quan vung bao vç II cua 
di tIch nh&m phát huy giá trj di tIch, dáp irng thu câu hithng thii vAn hóa ciia than dan và 
thu hiit khách tham c1uan, gop phãn phát triên du ijch tith. Phi.rcing an ciim Tucmg dài 

.phài hài hôa và g&n kêt voi qun the kiên trüc cü (Thu virc I Den th gift nguyên) 
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3.Càncüpháply 
- Luat Xây drng näm 2014; Lust sra di, b sung mOt s diu cüa Lut Xây 

drng nàm 2020; Lu.t Dâu tu cong nàm 2019; 
- Các Nghj djnh cUa Chinh phü: S 113/2013/ND-CP ngày 02/10/2013 v hoat 

dng m thut; so 10/2021/ND-CP ngày 09/02/2021 "vi Quãn 15i chi phi dâu tix xây 
drng"; s6 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 quy djnh chi tit mt s6 ni dung v quãn 
1 dr an dâu tii xây drng; 

- Thông tu s6 01/2018/TT-BVHTTDL ngay 18/01/2018 cUa B Van hóa Th 
thao va Du ljch quy dnh chi tiêt thi hành mt so diu tai  Nghj djnh s6 113/2013/ND-
CP ngày 02/10/2013 cüa ChInh phü ye hoat dlQng m5 thut; 

- Nghj quy& s6 259/NQ-HDND ngây 10/07/2020 cüa HDND Tinh thông qua 
chü tnrng dâu ti.r dr an: Cong vien và Tuçing dài danh nhân Lirong Van Chánh; 

- Quyt djnh s6 1909/QD-UBND ngây 05/11/2020 cüa UBND tinh v vic phê 
duyt dv toán chi phi cac cong vic d 1p Báo cáo nghiên cru khã thi DTXD, d an: 
Cong viên và Tixng dài danh than Luong Van Chánh; 

- Quyt djnh s 31/2021/QD-UBND ngày 25/8/2021 cüa LJBND tinh V/v Ban 
hành quy djnh phân cap, üy quyn và phân cong thim vi trong quãn 1 dAu tu xay 
dvng dôi v&i các dir an do tinh Phü Yen quán 1; 

- Cong van s 3073/UBND-KGVX ngày 13/7/2021 eta UBND tlnh v vic So Van 
hóa, The thao và Du ljch dê nghj quy hoach  Tirçing dài danh nhãn Lucing Van Chánh; 

A
9 A f 9 A 

- Cong van so 238/UBND ngay 12/3/2021 cua UBND huyçn Phu Hoa ye vice 
cung cap thông tin quy hoch xây drng dçr an: Cong viên và Tuqng dài danh nhân 
Luong Van Chánh; 

- Báo cáo d xutt Chü truong du tu duçc co quan chuyên mon th,m djnh, Hôi 
dông Nhan dan tinh thông qua (tai Nghj quyêt so 259/NQ-HDND ngày 10/07/2020). 

- Ban ye cung c.p thông tin quy hoach  cp cho dr an: Cong viên và Tuqng dài 
danh nhân Luong Van Chánh duçc UBND huyn Phü Hôa cung cap thông tin. 

4. Dja dim xây dirng: tai  Di tIch Dn thO Lircmg Van Chánh (thôn Phing 
Tirng, xâ Hôa Trj, huyn Phii Hôa, tinh Phü Yen). 

- PhIa DOng giáp dt rung và duàng DH26; phia Tây giáp Niii C.m; phia Nam 
giáp kênh Bàu Däng; phIa B.c giáp khu dan Cu. 

- Di tich ljch si~ quc gia M và Dn thO Luong Van Chánh dugc B Van hóa 
th thao Du Ijch thóa thun diu chinh khoanh vüng các khu vre bâo v tai  Cong van 
so 4729/BVHTTDL-DSVH ngày 26/11/2009); theo do, Dn thO Luong Van Chánh CO 
khu vvc I: 13.854m2, khu vvc  báo v II: 3,82ha (din tich dâu tis d an). 

5. Co cu, giá trj giãi thr&ng 
- 01 Giâi nhât: 40.000.000 dOng (Bôn muc1 triud6ng). 
- 01 Giãi nhI: 30.000.000 dng (Ba mwo'i friçu dong). 
- 01 giái ba: 20.000.000 dng (Hai muc1 triu a'ông). 

.- .- Các phumg an không d.t giâi &rqc ho trçI: 15.000.000 dOng (Mthi lam triu dông. 



- Phác thâo dat  Giãi nh.t là phác thâo di.rçic 1ira ch911 thi cong xây dirng cong 
trInh phãn m5 thu.t. 

- HInh thüc thanh toán: Chuyn khoân. MÜÔ giài th.rng dã bao gm cac 1oi 
thuê ma ben nhn phâi np theo quy djnh hin hành. 

6. Co quan t chfrc cuc thi 

UBND tinh giao Ban Quân 1 các dir an DTXD tinh t chüc cuOc  thi sang tác mu 
phác thâo Cim Tucing dài danh nhân L.rong V Chánh. 

- Dja chi: 03 Dai 10 Hang Vuig, phuàng Phti Dông, IT. Tuy Hôa, tinh Phü Yen. 

- Diên thoai: 0257. 3843921; Fax: 0257.38 18285. 

7. Ban T chirc cuôc thi 
., . X A A Z • 7.1. Ban to chwc cu9c tin tie th(rc hzn cong tac tin tuyen, co nhiçm vii: 

- Hi.rrng dk dang k dir thi; cung cp các thông tin, tài 1iu lien quan dn cuOc 
thi; phô biên các quy djnh ye ho so dr thi; 

- D xu.t tác già ctiicic 1ira chpn dir thi biiàc 2; mñ tác giã duçc ira ch9n vào 
bithc 2 dii thi; cong bô kêt qua cuOc  thi; 

• A A A A Q I A . - Tiep nh.n, kiem tra, thong ke, quan ly ho so cac phixcing an dir thi; trucic khi 
chuyên các phi.rang an d thi den H0i  dOng ngh thut. 

7.2. Thành viên Ban T chzc cu3c thi: Do Ca quan t6 chic cuOc  thi ra quy& djnh. 

8. H91 dong nghç thut: 

8.1. Thành phn: Do co quan có thrn quyn quyt djnh du tu d an thành 1p 
H0i dOng ngh thuãt theo quy djnh tai  Diêu 23 Nghj djnh so 113/2013/ND-CP cüa 
ChInh phü v hoat dung m5 thut. 

8.2. Chfrc nàng, nhiçm vy, phwong thá'c lam vic: Thçrc hin theo quy djnh tai 
Diu 23 Nghj djnh so 1 13/20131ND-CP cüa ChInh phü ye hoat dng m' thu.t. 

A - , , 9. Quyen va nghia vii cua tac gia 

9.1. Quyn lçii 

- Dixgc hu&ng kinh phi h trçr tác già. 

- Các t chirc va ca nhân có mu phác thào dixçic ch9n d trin khai các buóc 
thit k tip theo dugc dam bào quyên tác giâ khi có dü diêu kin nàng 

lvc; neu không 
Co dü diu kin näng 1irc thI có the lien danh vói các to chirc tu van có dü diêu kin 
nàng 1rc d thc hin. Trixông hqp to chirc, cá nhan có phixcing an duçic 1ira ch9n tir 
ch6i thuc hiên trin khai các btxâc tip theo thI chü d.0 tir lua ch9n nhà th.0 phii hcp 
de thirc hiçn nhung quyen tac gia van thu9c cac to chuc va ca nhan co mau phac thao 
duçic ch9n. Giá.m sat hoc giâi thiu ngui khác có dü näng lirc giám sat qua trInh thi 

-1iông thirc hin ph.n m5 thu.t 
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- Dixçic ghi danh vào cong trInh và các quyn lçi khác v vat  chit va tinh thin 
theo quy djnh cña pháp luat  ye sâ hUu trI tue. 

- T chirc, cá nhân có tác phrn dir thi duge chn d th hin cong trInh m5 thuat 
duçic nhan giãi thuO'ng theo quy djnh ti Dê an nay; duçxc chü dâu tu cOng trInh mi 
tham gia qua trInh xay drng cong trInh m5 thuat; dwçic hixâng ch d nhuan but va 
các quyên 1çi khác theo quy djnh hin hành v hoat  dng m thuat. 

9.2. Track nhiêm 

- Phài chip hành, tuan thu quy djnh cUa £ an t chrc, th 1 cuc thi. 
- Tác ph.m tham gia cuOc  thi phãi dam bão thirc hin theo dáng quy djnh cüa 

pháp luat ye Luat so hüu trI tu; tác phâm chira tham gia bat k' cuc thi nào truOc do. 
TruOng hcip các to chüc và Ca nhân khi tham gia cuOc  thi sao chép ho.c si:r dvng 

lai 

mQt so mu phác thào cüa các tác giã khác thI phãi tr chju trách nhim tnrOc pháp 
luat và triiOc tác giã sang to ra san phâm do. 

- Các mu phác thào tham gia cuOc  thi không trâ 1i tác giá. The ph.m ducvcch9n 
lam mu the hin cong trinh m5 thuat, quyên sir diing, quãn 15' tác phâm thuc ye Ban 
To chtirc. 

- Hoàn thin phuang an cüa mInh trOn Co sO gop 5', yeu cau cüa HOi  dong ngh 
thuat, Ban T churc và chii du tu trong tnthng hçp tO chuc, cá nhan có phucmg an 
duçc ch9n dê triên khai các buOc tiêp theo. 

- Các dcm vj dir thi có th phài trInh bay 5' tuOng sang tác cüa mInh 0 dng bão 
A . , d A F 9 A F vç do an theo 1ch trinh duçc Ban to chuc an dnh va thong bao truoc ngay bao vç it 

nh.t là 05 ngày. 

- Chju toàn b chi phi có liOn quan dn hot dng d thi cUa minh. 
10. Ngun kinh phI t6 chtrc cuc thi 
10.1. Tong kink phi to c/nrc 
- D kin tng müc d.0 ti.r ph&n m9 thuat: 19.717 triu ding (theo tng muc 

d.0 tu dã duçic thrçc co quan chuyOn mon th.m djnh, Hi dong Nhân dan tinh thông 
qua (ti Nghj quy& s 259/NQ-HDND ngày 10/07/2020). 

Tronga"ó: 
+ Chi phi xây dijng Tucmg dài: 15.000 triu dông. 
+ Chi phI xây drng phü diOu: 4.200 triu dOng. 
+ Chi phi to chuc cuc thi: 517,194 triçu dong. 
Bang d toán kinh phi t chirc cuOc  thi sang tác mâu phác thào: 

STT NQI DUNG CHI PHI CONG THC TINH GIA TRJ SAU 
THUE (dng) 

K'' 
HIU 

[11 [2] [3] [4] [ 5 1 
I Chi phi t chfrc cuc thi Gtv+Ghd+Ggt+Gtt 470.176.364 Gmt 

1 Chi phi 1p d an, th l euc 
thi sang tãc miu phác thào 4 1.040.000 Gtv 

2 Chi phi HQi dng ngh thut 0,850% * Gxd/1,1 149.136.364 Ghd 



3 Chi phi giãi thuàng 240.000.000 Ggt 

3.1 
Chi phi hô trQ' tác phdm d 
thi hçip lç tham dr a bwác 1 
(dy kièn 10 dcrn vj, cá nhdn) 

chQn tác phdm; môi tác 
phArn 15.000. 000a' 150.000.000 Ggtl 

3.2 Chi phi giái thic&ng 
01 giái nhdt (40.000. 000d) 
01 giái nhI (30.000.000 d) 
01 giái ba (20.000.000 d) 

90.000.000 Ggt2 

4 

Chi phi thông bão trên các 
phuong tin thông tin: Báo; 
Dài phat thanh Truyên hInh 
Tinh trong 03 ngày lien tije 

Tam tinh 40.000.000 Gtt 

II Dir phông chi: 10% x Gmt 47.017.636 
III Tng cong: 1+11 517.194.000 

(Bang chi: Nám tram mwài bay triçu, mt7At  tram chin mwoi bon nghIn dng). 

10.2. KinhphidEu tir sang tdc bu'ó'c m3t và bu'ó'c hai cáa tácgiã 
- Các tác phm dir thi dat  chit hrng, hgp I a buac 1 dáp ing yeu cu näng hrc 

hành ngh theo quy djnh cüa D an to chi'rc, th 1 cuOc  thi sê duçc h trçY môi tác 
phâmià 15.000.000dng; dr kin s lucing 10 tác phâm dat  yêu cu (co s dim hoc 
so phieu chQn trnh tix cao den thap). 

- Các tác phrn d thi hcip 1 a bt.róc 2: Không di.rçic h trg kinh phi ma nhn trrc 
tiêp tr giái thiràng. 

.h A • 11. Man phieu Clang Ky tham dir cuc thi (Phy lyc kern theo) 
II. THE L CUQC THI 
1. Quy ho3ch không gian tng th 
M& rng khu di tIch Quc gia, ton tao  cành quan bâo v II cüa di tIch nh&m phát 

huy giá trj di tIch, dáp üng nhu câu hu&ng thu van boa cüa nhãn dan và thu hut khach 
quan, gop phan phat tricn du 1ch trnh nha. Phuong an cim Tuqng dai phai hai hoa va 
gn kêt vOi quãn the kiên tthc cti (Khu vrc I Den th gi& nguyen). 

2. Du kin quy mô 
M& rng din tich khu di tIch Quc gia vâi din tIch khoãng 3,82 ha (trong do: 

Phn din tIch duai chân niikhoàng 1,82 ha, phn din tIch trên nüi khoàng 2,0 ha), 
cii the ni dung và pham vi dâu ti.r gôm: 

a. Phdn xay 4mg: Xây drng mói tuyn duOng vào khu di tIch: San nn, kè dá, 
san du?mg, ni b, bãi d.0 Xe, nha v sinh; Trông cay xanh, vum hoa, thâm cO; H 
thng cp thoát nithc, h th6ng chiu sang; các tiu cânh, gh dá. 

b. Phn m9 thut: 
- Tuqng dài: Vj trI dt tucing: Trên dinh Niii Crn, hu6ng chInh cüa Tirqng dài: 

Dông Nam Chiu cao: Tirqng dung toàn than, cao > 10,97m, dé ti.rgng cao 5,0m, 
-jJông chiêu cao phân tixclng 15,97mb 
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Phi diêu: Lp dt phIa sau Tuqng dai. Tác giã dir thi sang tác rnu phác thâo 
xac dinh kich ththyc, so h.rçing phu dieu hai hoa vcn phan tixcYng phia tnrcic. 

Sang tác mu phác tháo ciim Tucmg dài danh nhan Luong Van Chánh (gm: 
Tucng toàn than va Phü diêu) thuc d an: Cong viên va Tuqng dài danh nhân Lucng 
Van Chánh, trong do: 

- Chü d v tuqng: Danh nhan Li.wng Van Chánh. 
- Phu dieu: gom 02 chu de: 

+ Mãng phü diéu ben trái (theo hithng chInh cüa Tuqng dai) chü d: Qua frInh 
chiêu dan, khai hoang lap p vüng dt Phü Yen giai don cu6i th k 16 du th k' 17. 

+ Mãng phü diêu ben phãi (theo hixóiig chInh cüa Ti.rqng dai) chü d: Qua trInh 
phát triên tir d,u th kr 17 dn nay trên các linh vrc van hóa, d&i sng, kinh t xâ hi 
cua dat va con ngurn Phu Yen. 

Phuxing an phn m thuat: Tucmg dài, phU diêu phü hçip vâi cánh quan, kin 
tric xung quanh, tao thành quân th van hóa ngh thuat thng nhât, hInh kh& phâi 
dçp, lam nôi b.t tao hiu qua thj giác cao; 

Tác giá tham gia cuc thi tuân thu quy hoach không gian tng mt bng cüa di,r 
an do chü dâu ti..r cung cap. 

(Kern theoBándâ quy hoçch khônggian tang mt bang thi tuyn). 
3. Chat hçu, nçi dung, h,nh thtrc nghç thut 
3.1. Tw9ng dai danh nhân Lwo'ng Van Ghánh: 
+ HInh thirc ngh thuat: Tuqng dài. 

+ Ch& lieu: Dá tirnhiên (ghep kMi), riêng phn d Tucing dài bang cMt liu dá tr nhiên. 
+ Nçi dung: the hin duçc 1av Thanh hoang van vo song toan, Thuqng dang 

than "Báo quôc H dan", vj quan trân biên ma mang b? côi thiicing dan thu con... 
3.2. P/ia diêu: 

+ HInhthüc ngh thuat: Phü diêu. 
._ + Chat hçu: Da tir nhien ghep khoi. 

+ NOi dung: Th hin qua trInh hInh thành vâ phát trin tinh Ph(i Yen. 
4. Tiêu chI dánh giá: Dixçc Hi dng ngh thuat th6ng nht trong quy ch lam 

vic HOi dng, báo cáo Ban to chirc cuc thi. 
5. San phm bl 1oi trfr: Nu phát hin nhüng sai pham hoc sir bt hçp lcüa 

san phm dr thi nhu: H so däng k tham gia không dung sir that, vi phrn Dé an, the 
1 cuc thi... To k thuat phãi báo cáo vói Hi dông ngh thuat, dê Hi dOng xem xét, 
kt luQ.n Va báo cáo Ban t chüc cuc thi xem xét quyêt djnh. 

6. Do, tirqng va dieu kiçn d thi 
T chirc, cá nhân tham gia di,,r thi có khã nAng sang tác Tucing dâi dáp rng yêu 

c&u D an t chirc, th l cuOc  thi; có dünang lirc hành ngh theo quy djnh pháp luat 
-ihiên hành nhu sau: 
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- T chuic, cá nhan hoat dng chuyen nghiêp lTnh virc dieu khc, m5 thuat, có 
trlth do tü dai hoc tr& len... có kinh nghim thrc tin xây drng Tu?ng dài, tranh 
hoành tráng; cO giây phép däng k hành ng1i, chüng chi hành ngh. . . duqc cp có 
tham quyen cap hoac cong nhan. 

• n A 9 A 9 A - Ngi.rcyi chu nhiçm do an d thi phai co trinh d9 dai  h9c trc len, chuyen nganh dieu khác, m5 thuât. 

- Các t chi'rc, Ca nhân tham gia drthi có th là: 
+ Mot to chuc hoac ca nhan (doc lap). 

A fl A A F A F F A + Lien danh: Cac to chuc, cac nhan co the lien danh vai to chuc, ca nhan khac 
hi dü diu kin do Ban t chi'rc quy dnh. Trong tnrông hçip nay cn Co mt t chüc 
hoäc cá nhn chiu trách nhiêm chInh. Mi t chüc, cá nhân chi duçrc tham gia vào mOt 
lien danh; biên bàn thOa thun lien danh duçic gui dn Ban t chrc. M9i van d v 
quyên, 1çi Ich và nghTa v%i gia cac ben trong lien danh do cac ben tr thôa thi4n, Ban 
to chirc không chju trách nhim. Luau j: Biên ban thöa thugn lien danh theo quy djnh 
cüapháp lut hin hành. 

Nhtrng dái twxng sau không dwpc (ham gia trong cu3c (hi: Mt cá nhân hay 
nhóm thit k không cO pháp nhan hành ngh phü hçp theo quy djnh; thânh vién Hi 
d6ng ngh thu.t; thànhviên cüa Ban To chi'rc và To tu thu k; Chuyên gia cô van cCia 
Ban to chirc (do Ban To chirc mäi). 

7. Thu tiic dàng k dir thi: Các t chic, cá nhan dang k d thi cn gCri dn 
Ban T chirc theo da chi: Ban Quân 1 các d an DTXD tinh Phii Yen; dja chi: 03 
Dai 1 Hung Vuong, phu&ng Phü Dông, TP.Tuy HOa, tinh Phü Yen; din thoai: 
0257.3843921; Fax: 0257.38 18285; gôm các loai giây ti sau: 

- Phiu dng k tham dir thi(có mJu kern theo). 
- Giy ti chi'rng minh v quyn hành nghe và giy tô chüng minh tu cách pháp 

nhân cüa th chrc, cá nhân theo quy djnh. 
- Bàn giói thiu torn t&t qua trInh boat dng và thành tIch dt dirgc cüa to ch(rc, 

cá nhân (neu rô các cuOc thi dA tham gia va giãi thuOng dt dirge nêu có). 
- Van bàn thOa thuãn lien danh (nêu co). 

- Ban t chüc khOng hoàn trâ bat ci chi phi nào cho sir tharn gia cüa các to chüc, 
F A 9 A A . , A , n Z n n . ca nhan ngoi ti-u tien ho trçy theo quy dnh cua De an to chixe, the lç cuc thi nay. 

8. Tài 1iu cung cp cho các t1 chfrc, Ca nhãn dij thi 
- Mu phiu dang k tham dir thi (theo miu dInh kern). 
- Bàn ye thOa thi4n thông so quyhoch ti 1 1/500. 
- Bàn ye quy hoach khOng gian tong mt bang thi tuyên. 
9. Yen cu v san phm dr thi: 
9.1. Yêu cu chung:

F - Mi phuong an dr thi bao gôm: Các bàn ye A3, thuyêt minh, khái toán phân m 
thut (s lirçing 03 bàn màu). 

- Trong h so dir thi có bàn torn tt nãng hrrc cüa to chüc, cá nhân tham gia dr thi 
trong lTnh vrc hành nghe chuyên mon. 

- H so dr thi không dáp üng duçic cac yêu câu trên sê bj loai  và sê không ducicat,-
hoàn trà lai. 
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9.2 N5i dung h s' dr thi: 
a) Thuy&'t minh phuvng an dt thi: 
- ' tuô'ng, sr nghTa cüa phucmg an dir thi (bao gm v hInh kh6i Tucing dai, và 

hrnh khoi phu dieu). 
- Sr phü hçp vâi yeu c.0 v quy hoach,  cnh quan, kin tróc khu virc xây dirng. 
- Dr kin các giài pháp k5 thut cüa cong trInh. 
b) Ban vêphwong an dy thi: 

7 .7 - P ,. .X •n A , , p • p - Cac ban ye phucing an dr thi phai the hiçn day du nçi dung cua phi.rcmg an va co 
quy each theo quy djnh. 

- Bàn ye mt b&ng thng th t5' i 1/500. 
- Bàn ye mat b.ng, các mt ding , mt c&t ' i 1/100. 
- Phi cânh phn m thu.t, toàn khu virc. 
c) D xuá't tài chmnh: 

Don vj d thi phâi có bang d xut tài ehInh tam  tInh trên Co so quy mô, cac 
phuong an k thu.t, giâi pháp k5 thu.t cho hang miic Ttrqng dài và phü diêu. 

9.3 Ngôn ngi2, tin tç th c4tng: 
- Toàn bO h so dir thi duçic th hin b&ng ting Vit. 
- Dng tin sü diing trong h so di,r thi: Vit Nam dng (VND). 
10. Yêu cu di vó'i tác phm dr thi 
10.1. Bu'óc 1: 

- S lucing phác thào: T chirc, cá nhân có th tham gia tr 01 dan 02 tác phrn. 
Môi tác phârn kern theo thuyêt minh tuOng ngh thut in màu trên khô giy A3, 01 
ban ye bo tn tong the mat  bang in mau va 01 ban ye phoi canh ciim cong tnnh my 
thuât in màu. 

- Ch.t lieu phác thào: b&ng thach cao hoc composite. 
- KIch thuOc: 
+ Tuongdài: Chiu cao mu phác thào (gm cà b) là 70cm. 
+ Phu dieu: Diçn tich mau phac thao (the hiçn tren giay). 
- Phixong thiic np phác thào: Np trirc tiêp ho.c thông qua duông biru din. Khi 

tiêp nh.n có biên bàn cüa To thu k5'; 
+ TruOng hcp tác ph.m d thi gui trire tiap tai  van phOng cüa Bant chüc, biên 

nhan giao n9p neu ro so luçmg, thanh phan, trnh trang  san pham va bien nhan diucc 
l.p thành 03 bàn gth cho: don vj dr thi; to thu k và h.ru Ban to chüc. 

+. Truàng hqp tác phâm dir thi gOi qua &ràng biru din, thOi gian sê can ci vào 
dâu di cüa buu din nhung không duçic den chm qua 03 ngày sau khi h& thai gian 
np theo quy djnh. Biên nhn duqc 1p thành 03 bàn gi:ri cho: don vj d thi (qua 
thrOng buu din), to thu kva Ban. tO chüc. 

- Ban to chirc có quyên tcr chôi nhn các tác phâm d thi không dung quy cách, 
kIch thuOc, thai gian giao nQp, ch.t 1iu &rcic quy djnh trong D an t chrc, th 1rT.M-
cuoc thi nay. 
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- HInh thüc bâo mat: 

+ Các mu phác thào duçic duc dóng hp bão v, ngoài hp chi ghi ma hiu 
gôm 2 chtr cái và 4 chft so (vI dii: PA 2021). 

+ Tài lieu thuyêt minh, bàn ye ph& cãnh, bàn ye quy hoach tng th, khái toán cong 
trfrih va ifie mêm ctrng trong phong bI dan kIn tie trong hp dçrng phác thào (cac bàn ye 

ghi k hiu thông nhât vói mu phác thâo). Tai  góc trái phia trén bàn ye, thuyt mmli. 

+ M& tác phâm dir thi np 03 b b&ng màu (bàn ye, thuyêt minh và khái toán 
cong trinh). Trong ho so dir thi có bàn torn t&t nãng 1irc cUa to chüc, cá nhân tham gia 
dçr thi trong lTnh vxc hànhnghê chuyênmôn. 

+ Ban to chuc mo hçp bao vç mau phac thao trucic m9t ngay, ghi chep, tao  ky 
hiu theo thu tr phuong an, s phách riêng cho trng phác thâo truOc khi trInh Hi 
dông ngh thut chm.Khi Hi dng ngh thu.t lam vic Ban t chrc mói tin hành 
mô niêm phong. 

- Ban to chuc khong chu trach nhiçrn doi vcn nhung tac pham b hu hong trong 
qua trInh 4n chuyên, np dr thi. Ho so dr thi không dáp lrng duc các yêu câu trên 
sê bj loai  va se không duqc hoàn trâ lai. 

A A , , , • A - H91 dong nghç thuat cham, ch9n lay 03 mau phac thao co so diem cao nhat vao 
bithc sang tác mâu phác tháo bisóc 2. 

- Doi chiêu so phách, Ban to chi.'rc Cong bô 03 mu phác thão duqc 1ira ch9n vào 
buóc sang tác miu phác thào buâc 2. 

10.2. Bwóc2: 

-Mu phác thâo buâc 2 duçic th hin nâng cao ti'r mu phác tháo bixóc 1 duçc 
Hi dong ngh thu3t 1ira chçn, gop . 

- Mu phác thão bucc 2 phâi th hin dy dü, hoàn thin cO ti 1 nhu cong trInh 
m5 thut thu nhO d lam can cir cho bi.râc phong lan t l 1/1. 

- Ch.t 1iu phác thào: b&ng thach cao hoc composite. 
- KIch thu6c: 
+ Tixang dài: Chiu cao miu phác thâo (gm Ca b) là 130cm. 
+ Pha diêu: Din tIch rnu phác thào (th hin trên gi.y). 
11. Nhfrng hành vi bl  nghiêm cam: Tác già tham dr cuOc  thi sang tác mu phác 

thào Cym Tuçxng dài danh nhãn Luong Vn Chánh bj nghiêm cam các hành vi ducvc quy 
djnh tai Dieu 8 Ngh djnh sê, 113/2013/ND-CP cüa ChInh phü v hoat  dQng m thut. 

12. Trinh tir to chirc 
- Thông báo cuc thi sang tác miu phác thào C%im Tuçmg dài danh nhân Luong 

Van Chánh. 
- Trên co s& cac mu phácthào dirthi bi ,âc 1. Hi dng ngh thu.t 1ra chçn 03 

mau phac thao co chat luqng nhat tie phong mau buoc 2. Can cix y hen gop y cua H91 
A , . , , , , . ,. dong nghç thu?.t, tac gia cac mau phac thao ducic 1ira ch9n a buoc 1 tien hanh chmh 

sua nang cap va hoan thiçn mau phac thao buoc 2. 
- Trén co SO 03 mu phác thâo dir thi buórc 2, Hi dOn ngh thut sê châm chçn 

lay 01 mu (mâu nay có so dim hoc so phiêu cao nhát và dgt chat lwg ngh 
1$j/thudt... là giái nhât; 02 mâu con iqi lan 1ucit là giái nhI và giái bq) 
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- Can cü kin gop cüa HOi  dng ngh thut, tác già có mu phác thào duçc 
chçn là giài nhât, tién hành chinh si'ra, hoàn thin d Ban quãn l cac dr an DTXD tinh 
to cht'rc trung bay lay kiên các tO chirc, cá nhân thi gian ly ' kin it nht 15 ngày 
Va chuân bj ho so trInh UBND tinh xem xét phê duyt. 

13.Thoi gian, dja dim t chfrc cuc thi 
13.1. Th?tigiun tt chá'c cuc liii 
- Sang the m&i phác thâo buóc 1:30 ngày, k tir ngày ChU d.0 tu thông báo môi drtbi. 
- Sang tác mu phác thâo bixóc 2: 45 ngày, k tü ngày Chü Mu tu thông báo 

phucmg an thxçc chQn bithc 1. 

- ThcM gian di thçrc dja: Trong than gian phát hành h so, co quan ti chrc cuc 
thi chju trách nhim tO eh(rc, huàng dn di thirc dja vi trI khu Mt xây dçrng trên dinh 
Nüi Cam. 

13.2. Dja dkm nhin tdcphm dr thi 
- Ban Quãn l các di,r an DTXD tinh Phii Yen. 
- Dja chi: S6 03 Dai  l Hing Vi.rong, phuàng Phua Dông, TP.Tuy Hôa, tinh Phü Yen. 
- Diên thoai: 0257.3843921; Fax:0257.3 818285; 
- Email: phongqlda01py(gmai1.com; lien h phông QLDA1 (OngNguyen NgQC 

Tài - Phó Tnilnzgphdngph trách, DD. 098.170.63.79). 
- Truanng hqp san phâm duçic g1ri thông qua djch viii biru din, thii han  nh.n san 

phâm duçc tInh theo dâu bi.ru din thani dim den noi tiêp nhn. 
- H so san phrn d thi ma Ban t chrc nhn duçic sau thn gian quy djnh np 

san ph,m d thi du duçic coi là không hçTp l và duçic gui trã lai  cho nhà thâu theo 
nguyen trng; trü tài liu lam rô ho so san phâm dr thi theo yêu câu cüa Ban to chirc. 

- Ban t chirc s thrc hin vic 1p biên nhn nêu rO: s ltrcing, thành phn và tInh 
trang san ph.m. Dai  din Ban to chüc và nguYi dai  din giao np san phãm cüng k vào 
biên nhn. Biên lai xác djnh ngày nhn san phâm duqc giao cho than viên tiêp nhn. 

III. TO CHC THT)C HIN 
1. Ban Quãn 1 các dii' an DTXD tinh 
T chüc thrc hin D an th churc, th l cuc thi sang tác mu phác thào cim 

Tuong dài danh nhân Luong Van Chánh thuOc an: Cong viên và Tucmg dài danh 
nhân Luong Van Chánh theo diing quy djnh tai  Nghj djnh 1 13/ND-CP ngày 
02/10/2013 cüa ChInh phü ye hoat dng m5r thut và các van bàn có lien quan. 

2. S& Van hóa, Th thao và Du ljch, Sifr Xây diyng 
Tham muu UBND tinh v các nOi  dung có lien quan dn chuyên ngành, linh virc 

quán l nhà nuàc duqc phân cong. 
A A r A A 3. So' Thong tin va Truyen thong, Bao Phu Yen, Dai Phat thanh va Truyen 

hInh Phil Yen 
Kjp thôi phi hqp tuyén truyn, ph bin rung rãi trén các phircing tin thông tin 

tinh den các tang lap than dan ye ni dung và kêt qua cuc thi./ 
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Pliu lie 
MAU PfflEu BANG K DTJ' THI 

CUOC THI SANG TAC MAU puAc THAO 
Cim Tirqng dài danh nhân Lurng Van Chánh thuQc dr an: 

Cong viên và Tu'9'ng dài danh nhãn Luo'ng Van Chánh 

................, ngày tháng nàrn 2021 

KInh g1ri: Ban Quán 1 các dir an DTXD tinh Phi Yen 

Ten t chirc/tác già dr thi:  

Thành viên lien danh (nu có):  

Dja chi trii s& chInh:  

Dja chi lien lc  

Diên thoai Fax E-Mai1  

Nguai di din (di vri t chüc): Ong/bà Chirc viv  

Sau khi nghien cüu Th l cuc thi sang the mk phác thão cOng trInh: Cijm Tu9'ng 
dài danh nhân L.rcing Van Chánh thuc dci an: Cong viên Va Tuqng dài danh nhân 
Luang Van Chánh; chüng tôi thy diü nãng lirc, dáp iirng các diêu kin dê tharn gia 
cuôc thi. 

Chiing tôi cam kt là tác giâ sang tác tác phm nay, chju trách thim v quyn tác già 
va tuân thu theo các quy dnh trong The 1 cuOc  thi. 

Kern theo Phiu dang k d thi nay CO các giy t0 
nhusau: 

- Giy t ch0ng minh ye quyên hành nghe và tir cách 
phap than cOa th chCrc, cá than. 
- Bàn giOi thieu tOrn hrqc qua trinh hot dOng Va thành 
tich dt dixqc cOa tO ch(rc, cã nhân. 
- ThOa thun lien danh (nu cO) 

NGUOI BANG KY 
K ten, dióng du (nu co) 
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