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THÔNG BÁO
Thể lệ cuộc thi cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh
Hòa Bình tại nút giao đƣờng Quốc lộ 6 và đƣờng Hòa Lạc - Hòa Bình
Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND, ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình về phê duyệt đề án, Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo
công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa
Lạc - Hòa Bình.
Nhằm lựa chọn được mẫu công trình mỹ thuật tiêu biểu, tạo được dấu ấn
đặc biệt, khắc họa được những nét khái quát nhất về lịch sử, văn hóa, con người
Hòa Bình, một mặt nhằm tạo điểm nhấn trang trí tại nút giao đường Quốc lộ 6
và đường Hòa Lạc - Hòa Bình, đồng thời quảng bá hình ảnh, quê hương Hòa
Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Hòa Bình Thông báo Thể cuộc thi cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình
mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa
Bình, xã Trung Minh,Thành phố Hòa Bình như sau :
1. Địa điểm xây dựng: Nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc Hòa Bình, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình.
2. Thời gian tổ chức cuộc thi (Từ ngày 02/7/2019 đến hết ngày 30/10/2019).
- Bắt đầu từ ngày 02/7/2019.
- Nhận hồ sơ thi tuyển sáng tác công trình mỹ thuật (trong vòng 40 ngày) từ
ngày 05/7/2019 đến ngày 15/8/2019.
- Thời gian chuẩn bị phương án dự thi bước 1 (trong vòng 70 ngày): kể từ
ngày 05/7/2019 đến ngày 15/9/2019.
- Thời gian nộp phương án dự thi Bước 01 (trong vòng 05 ngày): Sáng từ 07
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, từ ngày
16/9/2019 đến hết ngày 20/9/2019.
- Thời gian công bố kết quả, trao giải thưởng Bước 1: Dự kiến sau 20 ngày, kể
từ ngày kết thúc nộp phương án dự thi 20/9/2019, đến ngày 10/10/2019. Cơ quan tổ
chức có thông báo bằng văn bản. Hội đồng nghệ thuật chấm chọn lấy 01 mẫu phác
thảo có số điểm cao nhất đạt giải nhất lựa chọn vào phóng mẫu bước 2 và 02 mẫu đạt
giải nhì và giải ba để trao thưởng.
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- Thời gian nộp phương án dự thi Bước 2: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày
công bố kết quả vòng một, tác giả thực hiện bước thể hiện nâng cao từ mẫu phác
thảo được lựa chọn tại Bước 1, tác giả phải nộp mẫu phác thảo Bước 2 trước 16 giờ
30 phút, ngày 30/10/2019.
3. Phƣơng thức tổ chức cuộc thi:
- Tổ chức thi tuyển rộng rãi trên quy mô toàn quốc Cuộc thi sáng tác mẫu
phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao Đường Quốc lộ 6 và Đường
Hòa Lạc - Hòa Bình tại xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình. Thể lệ được thông báo
rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh Hòa Bình, Báo Hòa Bình, Báo Văn nghệ Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh
Hòa Bình, Báo Xây dựng, Báo Văn hóa, Báo Nhân dân, Báo Thông tấn xã, trang
Website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình và các phương tiện thông
tin khác.
- Đối tượng dự thi: Tất cả các cá nhân, các nhóm tác giả, các tổ chức trong cả
nước có đủ năng lực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc… theo quy định của pháp
luật Việt Nam (Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng nghệ thuật không được dự thi).
4. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi:
4.1. Yêu cầu về nội dung tư tưởng:
- Công trình mỹ thuật tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa lạc - Hòa
Bình là công trình nghệ thuật đảm bảo tính trang trọng khắc họa được những nét khái
quát nhất về lịch sử, văn hóa đặc sắc của tỉnh Hòa Bình song vẫn gần gũi, bình dị
góp phần làm giàu di sản văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà, tạo được dấu ấn đặc biệt cùng
tính thẩm mỹ và tính nhân văn sâu sắc.
- Xây dựng Công trình mỹ thuật phải đảm bảo tính khoa học, lịch sử và
thẩm mỹ cao. Phần mỹ thuật thể hiện tính độc đáo, hiện đại, hài hòa với cảnh
quan thiên nhiên.
4.2. Yêu cầu về quy hoạch tổng thể:
- Công trình mỹ thuật tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa
Bình được xây dựng trên khu đất thuộc nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa lạc
- Hòa Bình nên phải được tính toán kỹ lưỡng về vị trí đặt, tầm nhìn, tổ chức đảm bảo
giao thông thuận tiện.
- Việc tổ chức khuôn viên công trình mỹ thuật phải đạt được sự hài hòa không
gian bố trí các hạng mục, đạt hiệu quả tốt nhất phần mỹ thuật, thuận lợi cho việc thi
công lắp đặt tại vị trí có mật độ phương tiện giao thông cao.
4.3. Yêu cầu về nghệ thuật:
- Công trình mỹ thuật ( Các hình thức: tượng đài, đài, khối biểu tượng) không
che khuất tầm nhìn 4 phía; bố cục tỷ lệ hài hòa, phù hợp với không gian khu vực đã
được duyệt, có khoảng cách và tầm nhìn tốt nhất.
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- Chất liệu của các hạng mục: Việc sử dụng chất liệu cho công trình mỹ thuật
và các công trình phụ trợ, ngoài việc đảm bảo thể hiện được các yêu cầu về mỹ thuật,
kiến trúc còn phải mang tính bền vững.
- Quy mô kích thước: Bố cục của công trình mỹ thuật phải có tỷ lệ hài hòa,
phù hợp với không gian xung quanh; có khoảng cách thỏa mãn tầm nhìn tốt nhất và
phù hợp với công nghệ thi công.
5. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình - số
5, An Dương Vương, Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: 0218 3853 856.
Email: nghiepvuvanhoas@gmail.com.
( Liên hệ: Đặng Thị Thu Hà, Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa. Điện
thoại: 0218 3853856; mobile: 038 2600 688/ ).
6. Hình thức, nội dung, kích thƣớc, số lƣợng, chất liệu mẫu phác thảo dự thi:
6.1. Bƣớc 1:
- Số lượng phác thảo cuộc thi:
+ Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể tham gia từ 01 đến 03 tác phẩm. Mỗi tác
phẩm kèm theo một bản thuyết minh dài không quá 03 trang giấy khổ A4.
+ Đơn đăng ký (có đính kèm theo Thông báo này).
+ Mỗi tác phẩm kèm theo một bản vẽ phối cảnh trên khổ giấy A2 (có thể
phóng to một số chi tiết cần thiết xung quanh).
- Chất liệu phác thảo thống nhất bằng thạch cao hoặc composit.
- Kích thước: Chiều cao mẫu phác thảo bước 1, gồm bệ và Công trình mỹ
thuật là 70cm.
- Phương thức nộp phác thảo: Nộp trực tiếp, hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Ban Tổ chức từ chối nhận phác thảo dự thi không đúng quy cách, kích
thước, thời gian giao nộp, chất liệu được quy định trong Thể lệ cuộc thi.
- Hình thức bảo mật:
+ Các mẫu phác thảo bước 1 được đóng hộp bảo vệ, ngoài hộp chỉ được ghi
mã hiệu một chữ cái và hai chữ số.
+ Tài liệu Thuyết minh có phong bì dán kín đựng trong hộp của phác thảo.
+ Bản vẽ phối cảnh ghi ký hiệu thống nhất với mẫu phác thảo ở vị trí phía
sau khuất.
+ Ban Tổ chức mở hộp bảo vệ mẫu phác thảo trước một ngày, có ký hiệu
riêng khi trình Hội đồng nghệ thuật chấm và được ghi chép phách.
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- Mỗi phương án dự thi hợp lệ, không trúng giải sẽ được Ban tổ chức hỗ trợ
chi phí ở mức 2.000.000 đồng (VNĐ) cho 01 phương án.
- Căn cứ số lượng mẫu phác thảo dự thi Bước 1; Hội đồng nghệ thuật chấm
chọn lấy 01 mẫu phác thảo có số điểm cao nhất đạt giải nhất lựa chọn vào phóng
mẫu bước 2 và 02 mẫu đạt giải nhì và giải ba để trao thưởng.
6.2. Bƣớc 2:
- Yêu cầu về nghệ thuật của mẫu phác thảo bước 2 phải thể hiện đầy đủ, hoàn
thiện như công trình mỹ thuật thu nhỏ để làm căn cứ cho bước phóng lớn tỷ lệ 1/1.
- Kích thước: Phác thảo cao 130 cm trở lên, các thành tố kỹ thuật khác tương
ứng tỷ lệ của công trình mỹ thuật.
- Chất liệu phác thảo thống nhất bằng thạch cao hoặc composit.
- Thời gian thực hiện: Theo thể lệ Thông báo cuộc thi.
- Căn cứ chất lượng mẫu phác thảo bước 2, Hội đồng nghệ thuật sẽ chấm
chọn để trình cấp có thẩm quyền quyết định, chọn làm mẫu công trình mỹ thuật
chính thức để triển khai các bước tiếp theo.
7. Cơ cấu giải thƣởng:
- Đối với 03 tác phẩm được chọn có số phiếu cao nhất được xác định để công
nhận giải thưởng của Ban tổ chức, cụ thể như sau:
01 Giải Nhất 65.000.000 đồng (VNĐ).
01 Giải Nhì 25.000.000 đồng (VNĐ).
01 Giải Ba 15.000.000 đồng (VNĐ).
- Hình thức thanh toán: Nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản.
8. Quyền lợi và nghĩa vụ của tác giả:
Thực hiện theo Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ
về hoạt động Mỹ thuật.
- Phải chấp hành đầy đủ các quy định của Thể lệ cuộc thi.
- Tác phẩm tham gia cuộc thi phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của
pháp luật; tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trước đó.
- Tự nghiên cứu, sưu tầm những tư liệu liên quan đến việc sáng tác tác phẩm.
- Các mẫu phác thảo tham gia cuộc thi không trả lại tác giả.
- Tác phẩm được chọn làm mẫu thể hiện công trình mỹ thuật, quyền sử dụng,
quản lý tác phẩm thuộc về Ban tổ chức.
- Tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi được chọn để thể hiện công trình
mỹ thuật được chủ đầu tư công trình mời tham gia quá trình xây dựng công trình mỹ
thuật; được hưởng chế độ nhuận bút và các quyền lợi khác theo quy định hiện hành
về hoạt động mỹ thuật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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9. Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn:
Hội đồng nghệ thuật được thành lập theo Điều 23, Chương 4, Nghị định số
113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính Phủ về hoạt động mỹ thuật.
Gồm các nhà quản lý, các nhà điêu khắc, hoạ sỹ có trình độ chuyên môn cao,
có uy tín phẩm chất tốt của Trung ương và địa phương.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình trân trọng thông báo Thể lệ
cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao
đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình, xã Trung Minh, Thành phố Hòa
Bình. Rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của tập thể, cá nhân,
các nhà điều khắc, kiến trúc sư và hoạ sỹ trong cả nước để cuộc thi đạt được kết quả
tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy ( để B/c);
- Thường trực UBND tỉnh( để B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ( để B/c);
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh( để B/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông; ( để P/hợp);
- Các Báo: Hòa Bình,Văn nghệ Hòa Bình;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố;
- Hội VHNT, Hội: Mỹ thuật, Kiến trúc các tỉnh Thành phố;
- Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc;
- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội;
- Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội;
- Các trường Kiến trúc, Mỹ thuật các tỉnh, Thành phố;
- UBND các huyện, Thành phố tỉnh Hòa Bình;
- Lưu: VT. QLVH (H.238b) .
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GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Bùi Thị Niềm
Email:
niembt.svh@hoabinh.gov.vn
Cơ quan: Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch, Tỉnh Hòa Bình
Ngày ký: 01.07.2019 15:27:20
+07:00

Bùi Thị Niềm

1. Mẫu đơn đăng ký của Cá nhân/Tổ chức không là liên danh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ
SÁNG TÁC MẪU PHÁC THẢO CÔNG TRÌNH MỸ THUẬT TỈNH HÒA BÌNH
TẠI NÚT GIAO ĐƢỜNG QUỐC LỘ 6 VÀ ĐƢỜNG HÒA LẠC - HÒA BÌNH
Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi.
Tên tổ chức/cánhân:..........……………………..………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………….…….......
Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………………..........
E-mail:.................................................................................................................
Người đại diện (đối với tổ chức):......................Chức vụ:......................................
Số lượng tác phẩm:……………………………………………………………….
Thành phần hồ sơ:…………………………………………………………….....
...…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Sau khi nhận được Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ
thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình, xã
Trung Minh, Thành phố Hòa Bình. Tôi ( chúng tôi) đã nghiên cứu và hiểu rõ Thể lệ
cuộc thi, chúng tôi xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng được các điều kiện tham
gia cuộc thi. Vì vậy, chúng tôi làm Đơn này đăng ký tham dự cuộc thi sáng tác mẫu
phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường
Hòa Lạc - Hòa Bình xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình.
Tôi cam kết tác phẩm này do tôi sáng tác, chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả
và sẽ tuân thủ theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi.
(Tài liệu kèm theo đơn: Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ chứng
minh tư cách pháp nhân của Tổ chức/cá nhân dự thi)
......., ngày…... tháng…. năm 2019
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
(Ký tên, đóng dấu)
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2 Mẫu đơn đăng ký của Cá nhân/Tổ chức là liên danh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ
SÁNG TÁC MẪU PHÁC THẢO CÔNG TRÌNH MỸ THUẬT TỈNH HÒA BÌNH
TẠI NÚT GIAO ĐƢỜNG QUỐC LỘ 6 VÀ ĐƢỜNG HÒA LẠC - HÒA BÌNH
Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi.
Chúng tôi là liên danh giữa:
Tên tổ chức/cá nhân:..........……………………..……………………….……
Người đại diện (đối với tổ chức):........................Chức vụ:....................................
Địa chỉ:………………………………………………........................
Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………………....
E-mail:...................................................................................................Và
Tên tổ chức/cá nhân:..........……………………..………………
Người đại diện (đối với tổ chức):........................Chức vụ:.............................
Địa chỉ:……………………………………………………….........................
Điện thoại:……………………………… Fax: ………………………
E-mail:..................................................................................................................
Số lượng tác phẩm:……………………………………………………………….
Thành phần hồ sơ:…………………………………………………………….....
...…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Sau khi nhận được Thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình
mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa
Bình xã Trung Minh, Thành phố Hòa Bình. Sau khi đã nghiên cứu và hiểu rõ
Thể lệ thi tuyển, chúng tôi xét thấy mình đủ năng lực để đáp ứng được các điều
kiện tham gia cuộc thi. Vì vậy, chúng tôi làm Đơn này đăng ký tham dự cuộc thi
sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường
Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình.
Chúng tôi cam kết tác phẩm này do chúng tôi sáng tác, chịu trách nhiệm về bản
quyền tác giả và sẽ tuân thủ theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi.
(Tài liệu kèm theo đơn gồm:
1. Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ chứng minh tư cách pháp
nhân của các Tổ chức/cá nhân trong liên danh dự thi;
2. Biên bản liên danh ghi rõ đại diện liên danh.
......., ngày …… tháng …. năm 2019
ĐẠI DIỆN LIÊN DANH
(Ký tên, đóng dấu)
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