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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

          Ứ            

                    Ả  VÀ 

  ƢƠ      K Ế   RÚ   ƢỢ   

ĐÀ     Ế    Ắ          

 ố: 02/TL-BTC 

      Ò  XÃ       Ủ    Ĩ  V Ệ      

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

  Ể  Ệ 

 hi tuyển " áng tác mẫu phác thảo và phƣơng án kiến trúc 

 ƣợng đài  hiến thắng  át  i" 
 

  

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về 

hoạt động mỹ thuật; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 quy định 

chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 

của Ch nh phủ về hoạt động Mỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 2117/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2021 của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh  quy hoạch cục bộ Càng hành không 

quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án, Thể lệ tổ chức "Thi tuyển sáng 

tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi"; 

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Tổ chức thi tuyển sáng tác mẫu 

phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi" tại Cảng Hàng 

không quốc tế Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

 Ban Tổ chức thi tuyển "Sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc 

Tượng đài Chiến thắng Cát Bi" ban hành Thể lệ cuộc thi như sau: 

1. Mục đích 

- Cuộc thi nhằm tuyển chọn mẫu tác phẩm có ngôn ngữ điêu khắc xuất sắc 

nhất, thể hiện được sự ca ngợi chiến công oanh liệt, vang dội của quân và dân 

thành phố Hải Phòng trận chiến đấu ngày 07/3/1954 và chiến thắng Cát  Bi đã góp 

phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn 

động địa cầu. 

- Tượng đài Chiến thắng Cát Bi thêm một lần nữa khẳng định khát vọng hòa 

bình của nhân dân thành phố Cảng và sức mạnh của lòng dân, sức dân là cội 

nguồn bảo đảm cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời mang giá 

trị ý nghĩa to lớn về lịch sử - văn hóa và giáo dục cho các thế hệ mai sau. 
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- Tượng đài Chiến thắng Cát Bi được xây dựng tại Cảng hàng không quốc 

tế Cát Bi là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc độc đáo, ấn tượng thay cho lời giới 

thiệu về thành phố Cảng năng động hội nhập và phát triển bền vững đối với du 

khách ngay khi đặt chân xuống Hải Phòng, góp phần tăng thêm ɢіá tɾị, tạo điểm 

nhấn lịch sử, văn hóa của không gian đô thị Hải Phòng đang mạnh mẽ vươn  mình 

ra biển lớn. 

- Tổ chức thi tuyển rộng rãi trên quy mô toàn quốc sáng tác mẫu phác thảo 

và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi nhằm chọn phương án tối 

ưu nhất đáp ứng các yêu cầu về nội dung tư tưởng, chất lượng mỹ thuật và tiêu 

chuẩn kỹ thuật; có quy mô, kết cấu, chất liệu phù hợp, hài hòa với không gian kiến 

trúc quy hoạch và cảnh quan chung của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; đảm bảo 

công năng công trình theo quy định; tạo điểm nhấn về mỹ thuật tại cửa ngõ hàng 

không quan trọng của thành phố; thể hiện nét văn hóa Hải Phòng, truyền thống 

lịch sử, lòng tự hào dân tộc và hội nhập quốc tế vì sự phát triển.  

- Tác phẩm được chọn là tác phẩm được Ban tổ chức và các Hội đồng đánh 

giá cao và chọn để đưa vào thực hiện dự án tổ chức xây dựng tượng đài Chiến 

thắng Cát Bi. Các Hội đồng sẽ phân t ch, đánh giá phác thảo của các tác giả, đơn 

vị tham gia dự thi và đề xuất tuyển chọn mẫu phác thảo một cách công khai, dân 

chủ, bình đẳng, thực hiện theo quy chế, tiêu chí do chủ đầu tư ban hành và theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Việc tổ chức thi tuyển phải chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, khoa học; 

đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian đề ra. 

2. Yêu cầu 

2.1. Yêu cầu chung:  

- Cuộc thi thể hiện t nh chuyên nghiệp, nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan và 

theo đúng quy định của pháp luật; 

- Công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá phải nghiêm túc, rộng rãi, thiết 

thực và hiệu quả;  

- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo theo đúng yêu cầu, thể lệ cuộc thi về chất 

lượng, số lượng; có t nh biểu trưng, nghệ thuật, mỹ thuật cao; khắc họa được dấu 

ấn lịch sử của Chiến thắng Cát Bi, kết hợp t nh truyền thống với hiện đại, thể hiện 

sự sáng tạo cao; 

- Các tổ chức, cá nhân dự thi trên cơ sở vị trí mặt bằng khu đất, tự triển khai 

phương án quy hoạch không gian mặt bằng tổng thể, sáng tác phác thảo mẫu 

tượng. Phương án dự thi phải tự xác định quy mô, k ch thước, hình khối, chất liệu 

phù hợp với yêu cầu về kiến trúc, quy hoạch khu vực xây dựng, cảnh quan chung 

... đảm bảo tính khả thi; 

- Tuân thủ các quy chuẩn thiết kế xây dựng của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế kiến trúc công 

trình của Chủ đầu tư. 
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- Các đơn vị, cá nhân dự thi phải thực hiện đúng thể lệ và những quy định 

về quyền tác giả.  

- Chủ đầu tư được toàn quyền sử dụng các phương án dự thi đạt giải, nhằm 

phục vụ cho việc xây dựng mẫu phác thảo và thiết kế phương án kiến trúc Tượng 

đài Chiến thắng Cát Bi. 

- Hồ sơ dự thi không trả lại. 

2.2. Yêu cầu về nội dung tư tưởng: Thể hiện được sự ca ngợi chiến công 

oanh liệt, vang dội của quân và dân thành phố Hải Phòng đã làm nên một “Cát Bi 

rực lửa” trong Chiến thắng Cát Bi ngày 07/3/1954. Tượng đài Chiến thắng Cát Bi 

thêm một lần nữa khẳng định khát vọng hòa bình của nhân dân thành phố Cảng 

bằng ngôn ngữ điêu khắc và chất lượng mỹ thuật. Tác phẩm được lựa chọn phải 

đảm bảo tính trang trọng, khắc họa được những nét khái quát nhất về lịch sử Chiến 

thắng Cát Bi, giữ được nét đặc trưng của con người Hải Phòng, tạo được dấu ấn đặc 

biệt về tính thẩm mỹ và t nh nhân văn sâu sắc về “Một Hải Phòng: hòa bình, hữu 

nghị, hội nhập và phát triển”. 

2.3. Yêu cầu về Mỹ thuật: Tượng đài Chiến thắng Cát Bi là tác phẩm mỹ 

thuật có chất liệu bền vững, là công trình có t nh hình tượng đặc trưng được khắc 

họa một cách cô đọng trên những mảng, khối, chất liệu..., ẩn chứa tất cả trong 

công trình là những giá trị to lớn về giáo dục, văn hoá, lịch sử, chính trị, tư tưởng 

và mang tính thẩm mỹ cao; màu sắc và quy mô phải phù hợp, cân đối hài hòa với 

cảnh quan khu vực. 

2.4. Yêu cầu về kiến trúc: Phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy 

hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ 

môi trường; thể hiện được ý nghĩa, t nh chất của công trình xây dựng, đồng thời giải 

pháp thiết kế có tính khả thi cao, có thể triển khai xây dựng. 

- Công trình phải mang tính biểu tượng cao, hiện đại, thẩm mỹ và t nh độc 

đáo cũng như mang nét đặc trưng riêng của thành phố Hải Phòng, đồng thời tạo 

được điểm nhấn về không gian cho khu vực.  

- Công trình phải gây được cảm xúc cho người tham quan, tiếp cận. Có 

nghiên cứu hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật cho công trình vào ban đêm.  

- Đảm bảo thiết kế xây dựng các công trình tuân thủ các quy định về chỉ giới 

đường đỏ, chỉ giới xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

3. Địa điểm, quy mô xây dựng  ƣợng đài  hiến thắng  át  i 

 - Địa điểm xây dựng: tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, quận Hải An, 

thành phố Hải Phòng. 

- Quy mô: Tượng đài Chiến thắng Cát Bi được quy hoạch xây dựng tại Khu 

vực Nhà ga T1 của Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (theo điều chỉnh cục bộ Quy 

hoạch Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025 được Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2117/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2021) với 

quy mô dự kiến như sau: 
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Diện t ch quảng trường khu vực đặt tượng đài (Bao gồm khuôn viên xây 

dựng tượng đài, hệ thống cây xanh, thảm cổ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp 

thoát đồng bộ và các công trình phụ trợ khác...): 2,4 ha; 

 - Hình thức nghệ thuật: Tượng đài (bằng chất liệu bền vững màu sắc hài 

hòa phù hợp). 

 . Đối tƣợng dự thi 

 - Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và kinh nghiệm trong 

lĩnh vực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật và điêu khắc trừ thành viên Ban Tổ chức, Hội 

đồng Nghệ thuật (chấm thi sáng tác mẫu phác thảo tượng đài), Hội đồng Kiến 

trúc (chấm thi tuyển phương án kiến trúc), Tổ Cố vấn lịch sử, Tổ Thư ký Hội đồng 

Nghệ thuật, Tổ Thư ký Hội đồng Kiến trúc và Tổ giúp việc Ban Tổ chức. 

- Đối với tổ chức, cá nhân (cá nhân tự do hoặc theo nhóm) trong và ngoài 

nước dự thi:  

+ Tất cả các tổ chức trong, ngoài nước có đăng ký kinh doanh về thiết kế 

kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc. 

+ Người chủ trì thiết kế Phương án thiết kế kiến trúc phải là kiến trúc sư có 

chứng chỉ hành nghề thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

+ Có t nh chuyên nghiệp cao trong kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc, có kinh 

nghiệm thực tiễn đối với các công trình tương tự. 

- Các tổ chức, cá nhân dự thi có thể liên danh với tổ chức khác hội đủ điều 

kiện do Ban Tổ chức cuộc thi đề ra. Trong trường hợp này cần có một đơn vị chịu 

trách nhiệm chính. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên 

bản thoả thuận liên danh được gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về 

quyền, lợi  ch và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thoả thuận, 

Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm. Các đơn vị dự thi có thể cộng tác 

với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm 

và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Trong trường hợp này đơn vị tư vấn 

không cần gửi biên bản thoả thuận cho Ban Tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa 

học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong bản danh sách các 

thành viên dự thi.  

 5.  ồ sơ dự thi:  

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu do Ban Tổ chức cung cấp kèm theo Thể lệ 

cuộc thi). 

- Thỏa thuận liên danh trong trường hợp là liên danh tư vấn thiết kế đăng ký 

tham gia (theo mẫu kèm theo Thể lệ cuộc thi). 

- Tài liệu chứng minh về quyền hành nghề và chứng minh tư cách pháp 

nhân của tổ chức. 

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành t ch đạt được của tổ 

chức tư vấn thiết kế (theo mẫu kèm theo Thể lệ cuộc thi), trong đó nêu rõ các cuộc 
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thi đã tham gia và giải thưởng đạt được trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến 

trúc (kèm theo tài liệu chứng minh). 

- Mẫu phác thảo tượng đài (theo Bước 1 - được quy định tại Mục a, Khoản 

2, Điều 24, Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 c a Ch nh ph  về hoạt 

động Mỹ thuật) có chiều cao từ 70 cm trở lên; Chất liệu thạch cao hoặc chất liệu 

khác (có thể thực hiện bằng chất liệu dự kiến xây dựng);  

- Thuyết minh ý tưởng nghệ thuật thể hiện tác phẩm cần nêu rõ: Nội dung, ý 

tưởng cốt lõi của công trình tượng đài về hình khối, quy mô, chất liệu, tư tưởng và 

ấn tượng thẩm mỹ;  

- Bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể trên khổ giấy A1 (có thể phóng to 

một số chi tiết cần thiết xung quanh) cần nêu rõ: Ý tưởng quy hoạch tổ chức 

không gian, công năng, giải pháp hạ tầng kĩ thuật... phù hợp với quy hoạch chung; 

Phân t ch t nh khả thi của phương án và dự kiến hiệu quả đầu tư của công trình. 

(Các bản vẽ phương án kiến trúc trình bày trên khổ giấy A1 có k ch thước 

bản vẽ theo hệ mét, phông chữ tiếng Việt, gồm: 

+ 01 Bản vẽ phân tích sự liên hệ giữa Tượng đài và các công trình lân cận; 

+ 01 Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất xây dựng. 

+ Các bản vẽ kiến trúc mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt tỷ lệ 1/100 đối với các 

hạng mục công trình khác. 

+ 01 Bản vẽ phối cảnh thể hiện nội dung, ý tưởng thiết kế. 

+ 01 Đĩa CD/USB/Thẻ nhớ ...  ghi lại toàn bộ phương án thiết kế; 

- Thuyết minh ý tưởng nghệ thuật thể hiện tác phẩm và phương án kiến trúc 

công trình cần nêu rõ:  

+ Nội dung, ý tưởng cốt lõi, phương án kiến trúc của công trình tượng đài 

về hình khối, quy mô, chất liệu, tư tưởng và ấn tượng thẩm mỹ; 

+ Các thông số kỹ thuật chủ yếu của phương án; phân tích sự phù hợp với 

quy hoạch, cảnh quan chung của khu vực, dự kiến các giải pháp kỹ thuật; tính toán 

sơ bộ tổng mức đầu tư các hạng mục công trình và tổng hợp chi ph  đầu tư, các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng; Phân tích tính khả thi của phương án và dự kiến 

hiệu quả đầu tư của công trình.) 

 (Tác phẩm, mô hình, bản vẽ, thuyết minh dự thi không ghi tên hoặc bút 

danh tác giả dự thi, chỉ được ghi mã dự thi theo quy định c a Thể lệ cuộc thi). 

- 01 bì thư ghi họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc đơn vị công tác. 

6. H nh thức, th i gian và địa ch  nhận hồ sơ dự thi 

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày ra Thông báo tổ chức thi 

tuyển đến hết ngày 25/02/2022. Đối với các hồ sơ dự thi gửi qua đường bưu điện, 

Ban tổ chức căn cứ ngày ghi trên dấu của bưu điện là ngày nộp tác phẩm. 
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Hồ sơ đăng ký dự thi được đặt trong thùng, hộp k n ghi rõ “Hồ sơ tham 

dự thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng đài Chiến 

thắng Cát Bi” và gửi về địa chỉ: 

 hƣ ng trực Ban Tổ chức thi tuyển 

“Sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc  

Tượng đài Chiến thắng Cát Bi” 

  

 ở Văn hóa và  hể thao thành phố  ải  hòng 

Địa chỉ: Số 18 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Điện thoại: 0225.3842662/0982070769. 

Email: nghiepvuvanhoahp@gmail.com 

 

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi không đến 

được Ban Tổ chức với bất kỳ lý do nào; Tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức không 

đúng quy định được xem là không hợp lệ, Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự 

thi. 

Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự 

thi phải thông báo với Ban Tổ chức bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp hồ 

sơ dự thi. 

7.   nh thức xét chọn: 

Mỗi phương án dự thi đều có phần Nghệ thuật và Kiến trúc để thông qua 02 

Hội đồng (trong đó, điểm cho mẫu phác thảo là 70%, điểm cho phương án kiến 

trúc là 30%) 

Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo 

qui định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã 

công bố giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi 

giải thưởng đối với tác phẩm đó; đồng thời, không chịu trách nhiệm khi có xảy ra 

tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm. 

7.1. Vòng Sơ khảo: 

a. Chấm chọn mẫu phác thảo Tượng đài 

- Tác giả thuyết minh ý tưởng nghệ thuật thể hiện tác phẩm cần nêu rõ: Nội 

dung, ý tưởng cốt lõi của công trình tượng đài về hình khối, quy mô, chất liệu, tư 

tưởng và ấn tượng thẩm mỹ;  

- Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn mẫu phác thảo Tượng đài theo Bước 1 

(Căn cứ vào các tiêu ch , thang điểm và yêu cầu đề ra đã được phê duyệt; các 

thành viên Hội đồng Nghệ thuật đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thi bằng cách bỏ 

phiếu k n được tổ chức công khai với  t nhất trên 2/3 số thành viên trong Hội đồng 

mailto:nghiepvuvanhoahp@gmail.com
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Nghệ thuật tham dự. Quyết định c a Hội đồng Nghệ thuật có giá trị khi được trên 

1/2 tổng số thành viên đồng ý). 

- Tổ Thư ký Hội đồng Nghệ thuật tổng hợp kết quả các phiếu đánh giá, lập 

thành biên bản. Tác phẩm dự thi được xếp hạng theo tổng số điểm từ cao xuống 

thấp. 

- Hội đồng Nghệ thuật báo cáo kết quả chấm chọn mẫu phác thảo Vòng Sơ 

khảo về Ban Tổ chức;  

b. Thi tuyển phương án kiến trúc 

- Bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể trên khổ giấy A1 (có thể phóng to 

một số chi tiết cần thiết xung quanh) cần nêu rõ: Ý tưởng quy hoạch tổ chức 

không gian, công năng, giải pháp hạ tầng kĩ thuật... phù hợp với quy hoạch chung; 

Phân t ch t nh khả thi của phương án và dự kiến hiệu quả đầu tư của công trình. 

- Hội đồng Thi tuyển phương án kiến trúc đánh giá, xếp hạng các phương án 

dự thi, chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến 

trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường 

để thiết kế xây dựng công trình tượng đài. Hội đồng làm việc theo Quy chế do Hội 

đồng quy định. Quy chế Hội đồng thể hiện nguyên tắc, phương pháp đánh giá, tiêu 

ch  xếp hạng các phương án dự thi; chế độ làm việc và nhiệm vụ, quyền hạn, trách 

nhiệm của Hội đồng. Quy chế Hội đồng phải được các thành viên thống nhất. Chủ 

tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt Quy chế Hội đồng. Hội đồng chỉ tiến 

hành đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi khi có tối thiểu 3/4 số thành viên có 

mặt. 

- Tổ Thư ký Hội đồng Kiến trúc tổng hợp kết quả các phiếu đánh giá, lập 

thành biên bản. Phương án dự thi được xếp hạng theo tổng số điểm từ cao xuống 

thấp.  

- Hội đồng Kiến trúc báo cáo kết quả thi tuyển kiến trúc Vòng Sơ khảo về 

Ban Tổ chức;  

c. Kết quả thi tuyển Vòng Sơ khảo 

- Ban Tổ chức họp, làm việc và thống nhất với Hội đồng Nghệ thuật, Hội 

đồng Kiến trúc về kết quả của phần thi sáng tác mẫu tượng đài và phần thi phương 

án kiến trúc của các tác giả tham gia Vòng Sơ khảo; 

- Chọn 03 tác phẩm, phương án có tổng điểm được đánh giá cao nhất để lọt 

vào Vòng Chung khảo  

7.2. Vòng Chung khảo  

- Ban Tổ chức gửi Thông báo cho 03 tác giả có tác phẩm được vào Vòng 

Chung khảo tiếp tục hoàn thiện phương án dự thi theo ý kiến tham gia, góp ý của 

Hội đồng Nghệ thuật và Hội đồng Kiến trúc.  

- Tác giả nộp lại phương án dự thi Vòng Chung khảo tối đa sau 15 ngày kể 

từ ngày nhận được Thông báo trên và thực hiện bảo vệ phương án trước Hội đồng 

Nghệ thuật, Hội đồng Kiến trúc và Ban Tổ chức. Mẫu phác thảo tượng đài tham 
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dự Vòng Chung khảo theo Bước 2 (được quy định tại Mục a, Khoản 2, Điều 24, 

Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 c a Ch nh ph  về hoạt động Mỹ 

thuật) có k ch thước từ 130 cm trở lên; Trên chất liệu thạch cao hoặc chất liệu 

khác (có thể thực hiện bằng chất liệu dự kiến xây dựng); kèm theo thuyết minh ý 

tưởng nghệ thuật và bản thiết kế cơ sở quy hoạch tổng thể trên khổ giấy A1 (có thể 

phóng to một số chi tiết cần thiết xung quanh).  

- 03 tác phẩm dự thi Vòng Chung khảo được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi 

bằng hình thức trưng bày triển lãm tại Nhà Trưng bày Triển lãm và Mỹ thuật 

thành phố - Số 01 Nguyễn Đức Cảnh, Hồng Bàng, Hải Phòng trong vòng 07 ngày 

(có thông báo về nội dung và thời gian trưng bày, triển lãm cụ thể trên các 

phương tiện truyền thông) và có phiếu đánh giá, nhận xét, góp ý của mọi người 

tham quan. 

- Căn cứ phương án, tác phẩm dự thi Vòng Chung khảo và ý kiến góp ý của 

nhân dân sau 07 ngày trưng bày, triển lãm; Hội đồng Nghệ thuật và Hội đồng Kiến 

trúc và Ban Tổ chức đánh giá kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng xem xét quyết định. 

7.3. Thông báo kết quả dự thi:  

- Ban Tổ chức công bố công khai kết quả dự thi của các vòng sau khi có báo 

cáo kết quả tuyển chọn của Hội đồng Nghệ thuật, Hội đồng Kiến trúc và được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.    

- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả, đồng tác giả có tác phẩm 

dự thi đạt giải hoặc người được tác giả, đồng tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy 

quyền. Việc trao giải, Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện công khai; tác phẩm đạt 

giải Nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem 

xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy lựa chọn làm mẫu phác thảo ch nh thức xây 

dựng Tượng đài Chiến thắng Cát Bi. 

8.  ơ cấu giải thƣởng: (Theo phê duyệt c a  BND thành phố): 

- Mỗi hồ sơ dự thi hợp lệ (hồ sơ dự thi hợp lệ được đánh giá theo tiêu ch  

c a Hội đồng các Hội đồng) không trúng giải sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ chi phí ở 

mức 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)/hồ sơ. 

- Đối với 03 tác phẩm được chọn vào Vòng Chung khảo (Ban Tổ chức hỗ 

trợ 30.000.000đ/tác phẩm, phương án để hoàn thiện Bước 2). 

- Cơ cấu các giải thưởng của Ban Tổ chức, cụ thể như sau: 

01 Giải Nhất 100.000.000 đồng (VNĐ). 

01 Giải Nhì 70.000.000 đồng (VNĐ). 

01 Giải Ba  50.000.000 đồng (VNĐ). 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. 

Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác 

giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền đến nhận thay.  
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Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai. 

9. Thành viên Ban Tổ chức  

- Lãnh đạo UBND thành phố - Trưởng Ban; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Trưởng ban; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính - Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng - Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hải An - Thành viên; 

- Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi - Thành viên. 

10. Thành viên Hội đồng nghệ thuật  

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố - Chủ tịch Hội đồng; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy - Thành viên; 

- Lãnh đạo Sở Xây dựng (Kiến trúc sư) - Thành viên; 

- 03 thành viên là các Họa sỹ, Nhà điêu khắc có uy tín của thành phố Hải Phòng; 

- 02 thành viên là các Nhà điêu khắc, Họa sỹ có uy tín ở Trung ương. 

- Tổ Thư ký Hội đồng Nghệ thuật: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên 

môn Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao; 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách và phương thức làm việc c a Hội 

đồng Nghệ thuật được quy định cụ thể tại: Điều 23, Nghị định 113/2013/NĐ-CP 

ngày 02/10/2013 c a Ch nh ph  về hoạt động Mỹ thuật. 

11. Thành viên Hội đồng Kiến trúc  

- Lãnh đạo Sở Xây dựng (Kiến trúc sư) – Chủ tịch Hội đồng; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao - Thành viên; 

- 05 Kiến trúc sư – thành viên 

- 02 Nhà điêu khắc, Họa sỹ có uy tín ở Trung ương - thành viên 

- Tổ Thư ký Hội đồng Kiến trúc: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên 

môn Phòng Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Xây dựng. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tư cách và phương thức làm việc c a Hội 

đồng Kiến trúc được quy định cụ thể tại: Điều 19, Nghị định 85/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 c a Ch nh ph  quy định chi tiết một số điều c a Luật Kiến trúc.  
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Các Hội đồng làm việc đảm bảo nguyên tắc b  mật, khách quan, trung thực 

và không có hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến kết quả tuyển chọn. Chủ tịch Hội 

đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt Quy chế làm việc của Hội đồng. 

12. Tổ Cố vấn lịch sử 

- Đại diện Bộ chỉ huy quận sự thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Khoa học lịch sử thành phố. 

13. Nhiệm vụ và quyền hạn của tác giả mẫu phác thảo đƣợc lựa chọn xây 

dựng  ƣợng đài  hiến thắng  át  i 

- 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. 

  .  ông  ố kết quả, tổng kết và trao giải  

- Thời gian chấm tác phẩm: 

+ Chấm Vòng sơ khảo: Từ ngày 26/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022; 

+ Trưng bày: Từ ngày 17/3/2022 đến hết ngày 24/3/2022; 

+ Chấm chung khảo: Từ ngày 25/3/2022 đến hết ngày 28/3/2022; 

- Tổng kết và trao giải cuộc thi: Tháng 4/2022. 

Để cuộc thi "Sáng tác mẫu phác thảo và phương án kiến trúc tượng đài 

Chiến thắng Cát Bi" đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự 

hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, các nhận, các họa sỹ, các kiến trúc sư, các 

nhà điêu khắc trong và ngoài nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa 

phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; các cơ quan báo ch  

trong cả nước. 

 Trân trọng./. 

   TM.         Ứ  

PHÓ  RƢỞ       

 

 

 

 
                                                                              ĐỐ   Ở VĂ   Ó  VÀ   Ể      

                                                                                rần  hị  oàng  ai 
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(Mẫu phiếu số 1) 

C NG HOÀ XÃ H I CHỦ    Ĩ  V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------- 

 

..............., ngày......tháng.......năm 2022 

 

PHIỀU ĐĂ   KÝ       YỂN SÁNG TÁC  

M U PHÁC THẢO VÀ   ƢƠ      K ẾN TRÚC 

  ƢỢ   ĐÀ  CHIẾN THẮNG CÁT BI 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức thi tuyển sáng tác phác thảo và phương án 

kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi. 

  

Chúng tôi là: (Tên tổ chức, cá nhân)................................................................. 

Người đại diện: (đối với tổ chức):.............................. Chức vụ......................... 

Số CMTND: (đối với cá nhân)...................do................... cấp ngày................  

Địa chỉ:............................................................................................................ 

Điện thoại:...................................................Fax:............................................. 

E-mail:............................................................................................................ 

 Sau khi nghiên cứu Thể lệ thi tuyển sáng tác mẫu phác thảo và phương án 

kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, quận 

Hải An, thành phố Hải Phòng 

 Chúng tôi...(tên tổ chức/cá nhân tham gia dự thi)... xin được đăng ký tham 

gia thi tuyển. 

 Bằng việc đăng ký tham gia thi tuyển này, chúng tôi hiểu rằng mình đã chấp 

thuận và tự nguyện tuân thủ các quy định của Thể lệ thi tuyển do Ban Tổ chức 

cuộc thi ban hành. 

 

     Đại diện tổ chức/cá nhân tham gia dự thi 

         Ghi tên, chức danh, ký tên 

     Đóng dấu (trường hợp đại diện cho tổ chức) 
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(Mẫu phiếu số 2) 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

____ , ngày ____tháng ____năm ____ 

 

 hi tuyển " áng tác mẫu phác thảo và phƣơng án kiến trúc 

 ƣợng đài  hiến thắng  át  i" 

 

Căn cứ Thể lệ về việc  hi tuyển " áng tác mẫu phác thảo và phƣơng án kiến 

trúc ƣợng đài  hiến thắng  át  i", 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ________________ [Ghi tên từng thành viên liên 

danh] 

Đại diện là ông/bà: ___________________________________________ 

Chức vụ: ___________________________________________________ 

Địa chỉ: ____________________________________________________ 

Điện thoại: __________________________________________________ 

Fax:________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________ 

Tài khoản: __________________________________________________ 

Mã số thuế: __________________________________________________ 

Giấy ủy quyền số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____(trường hợp được  y 

quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh 

với các nội dung sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để dự Thi tuyển "Sáng tác 

mẫu phác thảo và phương án kiến trúc Tượng đài Chiến thắng Cát Bi" (sau đây 

gọi là thi tuyển). 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên 

quan đến cuộc thi này là: ___________ [Ghi tên c a liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Trường hợp phương án thi tuyển được lựa chọn, không thành viên nào có 

quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong Thể lệ thi 

tuyển đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định 

Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của 

mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
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- Bồi thường thiệt hại cho cơ quan tổ chức thi tuyển theo quy định nêu trong 

Thể lệ thi tuyển; 

- Hình thức xử lý khác ____ [Ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để dự 

thi tuyển đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng 

đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau
1
: 

[- Ký đơn đăng ký dự thi; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Ban tổ chức trong quá trình tham 

gia thi tuyển, kể cả việc trình bày báo cáo phương án dự thi; 

- Tham gia quá trình thương thảo Hợp đồng thực hiện lập quy hoạch, lập dự 

án đầu tư xây dựng công trình và các bước thiết kế tiếp theo nếu được lựa chọn; 

- Các công việc khác ____ (Ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện 

công việc theo bảng dưới đây:
2
  

STT Tên Nội dung công việc đảm nhận Tỷ lệ % 

1 Tên thành viên đứng đầu liên danh 
- .... 

- .... 

- .... % 

- .... % 

2 Tên thành viên thứ 2 
- .... 

- .... 

- .... % 

- .... % 

.... …… …… …… 

Tổng cộng Toàn bộ công việc 100% 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Các bên hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

- Phương án thi tuyển của liên danh tổ chức tư vấn thiết kế không được lựa 

chọn; 

- Hủy thi tuyển theo thông báo của Cơ quan tổ chức cuộc thi. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ____bản, mỗi bên giữ ____bản, các bản 

thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau. 
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ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦ    À   V Ê  ĐỨ   ĐẦU LIÊN DANH
3
 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH4 

[Ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

__________________ 

1 
Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên. 

2 
Tổ chức tư vấn thiết kế phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính tỷ lệ % 

tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách 

nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. 

3 
Đại diện hợp pháp của thành viên đứng đầu liên danh có thể là người đại diện 

theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 

4 
Đại diện hợp pháp của thành viên liên danh có thể là người đại diện theo pháp 

luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền 

  



15 
 

(Mẫu phiếu số 03) 

 

GIỚI THIỆ   Ó   ƢỢC QUÁ TRÌNH HOẠ  Đ NG VÀ THÀNH TÍCH 

ĐẠ  ĐƢỢC CỦA T  CHỨ   Ƣ VẤN THIẾT KẾ 

 

A. Quá trình hình thành và hoạt động, cơ cấu tổ chức tƣ vấn thiết kế 

[Mô tả tóm tắt quá trình hình thành và tổ chức c a tổ chức tư vấn thiết kế (trường 

hợp liên danh thì mô tả tổ chức c a mỗi thành viên trong liên danh). Mô tả số lượng 

chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà tổ chức tư vấn thiết kế ký hợp đồng lao động dài 

hạn hoặc không xác định thời hạn và nêu rõ số năm kinh nghiệm c a từng chuyên gia]. 

 .  hành tích đạt đƣợc 

[Tóm tắt nội dung, quy mô các đồ án quy hoạch, các công trình kiến trúc tổ chức 

tư vấn thiết kế đã tham gia thi tuyển hoặc đã thực hiện; các giải thưởng đạt được trong 

lĩnh vực thiết kế quy hoạch, kiến trúc do tổ chức quốc tế/tại Việt Nam có uy tín tổ chức 

đánh giá - kèm theo tài liệu chứng minh]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


