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Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét văn bản số 2955/PA-UBND ngày 28/12/2018 của UBND 
thành phố Lạng Sơn về phương án trang trí vườn tượng nghệ thuật tại công viên 
Chi Lăng, đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Tại các Thông báo số 164/TB-UBND ngày 11/4/2018, số 532/TB-
UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh đã giao UBND thành phố: Nghiên cứu 
điều chỉnh bố trí kiến trúc cảnh quan công viên, giảm bớt mật độ cây xanh; 
bổ sung các tác phẩm điêu khắc, phù điêu trang trí nghệ thuật và các điều chỉnh 
cần thiết khác. Tuy nhiên, Phương án số 2955/PA-UBND của UBND thành phố 
chưa báo cáo, đề xuất về nội dung điều chỉnh cảnh quan, giảm bớt số lượng, mật 
độ cây xanh tại công viên mà chỉ đề xuất phương án trang trí vườn tượng nghệ 
thuật là thực hiện chưa đầy đủ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

2. Việc bố trí tác phẩm điêu khắc trong Công viên phải đồng bộ, hài hòa 
với không gian, cảnh quan cục bộ khu vực có tác phẩm, cảnh quan toàn công 
viên và tổng thể khu vực Quảng trường đường Hùng Vương; tác phẩm trưng bày 
cần được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thẩm định về giá trị thẩm mỹ, các vấn 
đề liên quan theo quy định của pháp luật; việc đầu tư cần có lộ trình thích hợp. 

3. Yêu cầu UBND thành phố thực hiện: 

- Đánh giá thực trạng cảnh quan, kiến trúc trong nội bộ công viên, mối 
quan hệ và yêu cầu của công viên trong tổng thể không gian khu vực quảng 
trường đường Hùng Vương; đề xuất điều chỉnh mật độ, số lượng, loại cây 
xanh,… và thuyết minh về các khu vực, vị trí sẽ bố trí các tác phẩm điêu khắc, 
trang trí; dự kiến kết quả đạt được sau khi thực hiện. 

- Trên cơ sở đó xem xét, lựa chọn phương án: Mua, đặt hàng tác phẩm 
nhưng phải bảo đảm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, giá trị mỹ thuật; hoặc tổ 
chức cuộc thi, trại sáng tác. 

- Lộ trình thực hiện cần lưu ý giai đoạn mới triển khai nên bố trí số lượng 
ít tác phẩm điêu khắc để giới chuyên gia, Nhân dân và dư luận, truyền thông có 
đánh giá, phản hồi đối với loại hình nghệ thuật này. 
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- Chủ trì, xây dựng thành Đề án (hoặc dự án), lấy ý kiến các cơ quan liên 
quan; trình UBND tỉnh trong quí I năm 2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để UBND thành phố thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: VHTTDL, XD, TC, KHĐT; 
- CPVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-01-08T11:26:41+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




