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Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2020
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí tổ chức  

và quy chế thi tuyển phƣơng án thiết kế kiến trúc công trình  

xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 

công trình xây dựng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 243/BC-SXD ngày     

04/10/2019 và Báo cáo số 341/BC-SXD ngày 23/12/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí tổ chức tuyển 

phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình Tòa nhà trung tâm hành chính 

tỉnh như sau: 

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 

Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn. 

2. Vị trí, quy mô lập dự án 

a) Vị trí và ranh giới lập dự án 

- Vị trí địa điểm: Khu vực nghiên cứu lập dự án phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Phạm vi ranh giới, bao gồm:  

+ Phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo; 

+ Phía Nam giáp trục đường Đinh Tiên Hoàng; 
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+ Phía Tây giáp đường Quang Trung; 

+ Phía Đông giáp đường Hùng Vương. 

b) Quy mô lập dự án: 

- Quy mô diện tích lập dự án: 11.646m
2
; 

- Quy mô cán bộ, công chức, viên chức dự kiến: 1.360 người. 

3. Mục tiêu thiết kế 

a) Xây dựng công trình để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan hành chính 

và các đoàn thể cấp tỉnh; phục vụ cho các hoạt động quản lý nhà nước và các 

sinh hoạt cộng đồng khác, khắc phục tình trạng trụ sở làm việc của các cơ quan 

phân tán, manh mún như hiện nay; tạo cơ sở vật chất, góp phần vào việc cải 

cách hành chính. 

b) Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng 

cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước, 

cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước, nhu cầu đón tiếp khách trong, ngoài 

tỉnh và quốc tế đến làm việc với Tỉnh. 

c) Đảm bảo tính hợp lý về dây chuyền hoạt động của các cơ quan, thuận 

lợi cho việc đối nội và đối ngoại; đảm bảo an ninh, an toàn và đạt tiêu chuẩn văn 

phòng làm việc. Xây dựng công trình có kiến trúc đẹp, hiện đại, đồng bộ, hiệu 

quả, tiết kiệm, phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, gắn kết với cơ sở hạ 

tầng hiện đại, đồng bộ và tập trung cao các cơ quan quản lý hành chính; tạo 

động lực phát triển đô thị, điểm nhấn kiến trúc về cảnh quan của thành phố Lạng 

Sơn và thân thiện với môi trường. 

4. Yêu cầu nội dung thiết kế 

a) Giải pháp về ý tưởng thiết kế kiến trúc: 

- Đề xuất hình khối, ngôn ngữ, hình thức kiến trúc chủ đạo công trình; 

- Đề xuất giải pháp kiến trúc - kết cấu chủ đạo hiệu quả, phù hợp với điều 

kiện khí hậu, địa chất, hiện trạng khu vực; 

- Phân khu chức năng bên trong công trình; xác định quy mô về tầng cao, 

diện tích xây dựng, diện tích sàn, tổng mức đầu tư của công trình. 

b) Phương án kiến trúc 

- Bố cục và hình khối kiến trúc: 

+ Xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh cao 25 tầng nằm giữa 

trung tâm khu đất, lấy hướng Đông là hướng chính của công trình phù hợp với 

quy hoạch chi tiết, có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ (đường Hùng Vương 

và đường Quang Trung) là 13m và các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

+ Đảm bảo tính bền vững, tính thẩm mỹ và thích dụng, tận dụng được địa 

hình hiện trạng khu vực và hệ thống giao thông, cây xanh hiện có; 
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+ Đảm bảo tính hòa nhập cho không gian kiến trúc, cảnh quan sông Kỳ 

Cùng, Công viên Chi Lăng, Công viên tượng đài Hoàng Văn Thụ và hệ thống 

không gian mở xung quanh đảm bảo kết nối tầm nhìn giữa Trung tâm đô thị hiện 

hữu tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; 

+ Hình khối kiến trúc công trình hoành tráng, mang tính biểu tượng cho 

hình ảnh hiện đại của tỉnh nhưng phù hợp với bản sắc địa phương. 

- Quy mô thiết kế phân khu chức năng 

+ Tầng hầm: Tổng diện tích sàn là 11.646m
2
, bố trí chỗ để xe của cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của 27 đơn vị (trường hợp thiếu diện 

tích để xe thì sẽ xây dựng tầng hầm rộng ra phía dưới lòng đường Hùng Vương 

khoảng 5.000 m
2
); 

+ Tầng 1: Tổng diện tích sàn là 4.500m
2
, bố trí chỗ để xe cho khách và 

người dân đến liên hệ công tác; 

+ Tầng 2, 3: Bố trí làm việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; 

+ Tầng 4÷24: Bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị, khu dịch vụ ăn uống, 

kho lưu trữ, hội trường... 

c) Giải pháp về tổ chức giao thông 

- Giải pháp giao thông đối nội của Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh kết 

nối với các tuyến giao thông đối ngoại trong khu vực một cách hợp lý, đảm bảo 

giao thông thông suốt, thuận lợi cho việc tiếp cận và không ùn tắc giao thông. 

- Tiếp cận theo 2 hướng: Tiếp cận ra vào tầng hầm dành cho đối tượng xe 

cá nhân; tiếp cận với đối tượng sử dụng phương tiện công cộng (xe bus) cần có 

vịnh đỗ xe. 

- Phân khu chức năng rõ ràng, giao thông đối nội giữa các sở, ban, ngành 

và các Đoàn thể tỉnh trong Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh phải tách biệt với 

khu vực HĐND - UBND để đảm bảo an ninh. 

Tổ chức phân biệt các luồng giao thông chính: 

+ Lưu tuyến 1: Dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

làm việc trong Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh; 

+ Lưu tuyến 2: Dành cho các tổ chức, cá nhân người dân đến liên hệ công 

tác; 

+ Lưu tuyến 3: Dành cho nghi thức và các hoạt động của hội nghị, hội 

thảo tiếp đón khách trong và ngoài nước. 

+ Lưu tuyến 4: Dành cho hoạt động phục vụ và thoát hiểm khi có sự cố. 

d) Giải pháp về công năng - kỹ thuật 

- Công trình thiết kế phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây 

dựng và các quy định hiện hành về an toàn, thoát nạn, phòng cháy chữa cháy, vệ 
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sinh môi trường; 

- Tổ chức không gian công trình có sự phân khu rõ ràng đảm bảo dây 

chuyền công năng hợp lý giữa các cơ quan, ban ngành. Về chức năng hoạt động 

của các cơ quan tuy độc lập với nhau nhưng dây truyền công năng cần được 

nghiên cứu gắn kết để tạo sự hỗ trợ tốt trong xử lý công việc, thuận tiện, tập 

trung đầu mối quản lý và tiết kiệm chi phí vận hành; 

- Giải pháp thiết kế kỹ thuật cho tòa nhà cần nghiên cứu, áp dụng công 

nghệ, sử dụng vật liệu xây dựng tòa nhà thông minh, phù hợp với xu thế phát 

triển chung; 

- Thiết kế xây dựng tầng hầm, tầng 1 đảm bảo đủ chỗ để xe cho cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tại Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh, 

công dân và khách tham dự hội nghị, hội thảo; 

- Bố trí Ban Quản lý tòa nhà để quản lý, điều hành hệ thống điện, cấp 

nước, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh Tòa nhà. 

- Tất cả các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị cho công trình như hệ thống 

thang máy; hệ thống điện, điều hoà không khí, ánh sáng, âm thanh, thông tin 

liên lạc, an ninh, phòng cháy chữa cháy…đảm bảo hiện đại, đồng bộ, tiên tiến, 

an toàn cao, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo tính kinh tế trong đầu 

tư, vận hành và bảo trì. 

- Kết cấu công trình: Hiện đại, an toàn, bền vững, bảo đảm tính khả thi, 

đáp ứng được các yêu cầu về tổ chức không gian và thẩm mỹ kiến trúc.  

- Cấp điện và chiếu sáng: Đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an 

toàn cho toàn bộ công trình thông qua trạm biến áp. Máy phát có hệ số dự phòng 

cao; các thiết bị điện phải hiện đại, đồng bộ và an toàn; có giải pháp tiết kiệm 

năng lượng, sử dụng hợp lý ánh sáng tự nhiên. 

- Bảo đảm an ninh cho công trình với các hệ thống kỹ thuật bao gồm: Hệ 

thống giám sát an ninh, ghi hình bằng camera quan sát toàn bộ vòng trong, các 

phòng làm việc chính, phòng họp chính, vòng ngoài, tầng hầm và các hệ thống 

cần thiết khác. Toàn bộ các hệ thống kỹ thuật nêu trên yêu cầu thiết kế, sử dụng 

thiết bị đồng  bộ, chất lượng cao, công nghệ hiện đại, có một bộ phận kỹ thuật 

chỉ huy điều hành. 

đ) Các yêu cầu khác: Thuận lợi cho việc quản lý và khai thác sử dụng 

công trình, giảm thiểu được tác động trong điều kiện khí hậu nồm ẩm của miền 

Bắc; chi phí duy tu, bảo dưỡng hợp lý; phương án thi công thuận lợi, hạn chế 

ảnh hưởng của các tác động xấu đến môi trường, cảnh quan, giao thông khu vực. 

5. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách nhà nước. 

6. Dự toán chi phí tổ chức thi tuyển: 1.294.073.000 đồng (Chi tiết tại 

phụ lục 01 kèm theo). 

7. Thời gian tổ chức thi tuyển: Quý I/2020. 

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế thi tuyển phương 
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án kiến trúc công trình xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn 

phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 

nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; 

Văn hóa, thể thao và du lịch, Giám đốc Ban quản lý dư án đầu tư xây dựng tỉnh 

và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ THI TUYỂN PHƢƠNG ÁN KIẾN TRÖC 

TÕA NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        QĐ/UBND ngày     /01/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

Điều 1. Thông tin chung về cuộc thi 

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Tòa nhà trung 

tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn; 

2. Cơ quan quyết định thi tuyển: UBND tỉnh Lạng Sơn; 

3. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Lạng Sơn; 

4. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi; 

5. Hội đồng thi tuyển: Gồm các thành viên là những chuyên gia và cán bộ 

quản lý trong các lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Kinh tế do Chủ đầu tư thành lập Ban Tổ chức tuyển chọn và Hội đồng tuyển 

chọn phương án thiết kế kiến trúc theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BXD 

ngày 29/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển 

chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; 

6. Quy mô chính dự án: 

- Tổng diện tích khu đất khoảng: 11.646 m
2
; 

- Khu đất tọa lạc tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; 

- Công suất phục vụ: 

+ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

+ Khối các Sở, ban, ngành: 19 Sở, ban, ngành; 

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh: Gồm 

có 06 đơn vị. 

- Các yêu cầu thiết kế sẽ được cụ thể trong nhiệm vụ thiết kế được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 2. Mục đích thi tuyển 

Nhằm lựa chọn được phương án thiết kế kiến trúc tối ưu nhất cho Tòa nhà 

trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn. Thông qua cuộc thi tìm các ý tưởng đáp 

ứng được tối đa các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, công 

năng sử dụng, tổ chức giao thông, giải pháp kết cấu, giải pháp về công nghệ thi 

công và kinh phí xây dựng; thể hiện được ý nghĩa, tính chất của công trình xây 

dựng, đồng thời giải pháp thiết kế có tính khả thi cao. 
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Điều 3. Yêu cầu của cuộc thi 

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia dự thi tuyển phải có đủ điều kiện năng 

lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành; 

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia phải nhận thức đầy đủ, nghiêm túc, trách 

nhiệm và quyền lợi của mình trong dự thi để lựa chọn các kiến trúc sư, kỹ sư 

chuyên ngành có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn cao, nghiên cứu và đề xuất 

phương án thiết kế có chất lượng đáp ứng được các tiêu chí, yêu cầu kỹ thuật tại 

Nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt; 

3. Tuân thủ theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng của Việt 

Nam hiện hành và các Tiêu chuẩn quốc tế được cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam chấp thuận; 

4. Các đơn vị tham gia dự thi phải chịu mọi chi phí liên quan đến quá 

trình dự thi. 

Điều 4. Hình thức thi tuyển 

Tổ chức thi tuyển gồm 2 vòng:  

- Vòng 1 (sơ tuyển): Để lựa chọn những đơn vị tư vấn đủ năng lực tham 

gia cuộc thi; 

- Vòng 2: Những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm được 

tham gia dự thi vòng 2, các đơn vị được chọn vào vòng 2 sẽ được nhận hồ sơ 

mời thi tuyển chính thức. 

Điều 5. Đối tƣợng và điều kiện dự thi 

1. Những đối tượng được tham gia dự thi 

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có đủ 

năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng 

những điều kiện sau: 

a) Các tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế có chứng chỉ năng lực hoạt 

động, chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp. 

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực 

tiễn, số năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế tối thiểu 5 năm. 

c) Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể là: 

- Một tổ chức, cá nhân; 

- Một liên danh của hai hoặc nhiều tổ chức hành nghề thiết kế công trình. 

d) Chủ nhiệm của đồ án dự thi phải là kiến trúc sư có chứng chỉ hành 

nghề thiết kế kiến trúc và đã làm chủ nhiệm thiết kế 01 công trình dân dụng (loại 

Trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị) cấp I 

đ) Các chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp. 

2. Những đối tượng sau không được tham gia trong cuộc thi 

a) Tổ chức, cá nhân không có pháp nhân hành nghề phù hợp theo quy 

định; 

b) Thành viên Hội đồng thi tuyển; 
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c) Thành viên của Ban Tổ chức cuộc thi và Tổ tư vấn kỹ thuật; 

d) Chuyên gia cố vấn của Ban Tổ chức cuộc thi (do Ban Tổ chức mời); 

đ) Các cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức cuộc thi làm việc trong 

các cơ quan chính quyền tỉnh Lạng Sơn. 

3. Quy định về trường hợp liên danh 

a) Các tổ chức, cá nhân có thể liên danh với tổ chức, cá nhân khác hội đủ 

Điều kiện do Ban Tổ chức cuộc thi đề ra nêu trên. Trong trường hợp này cần có 

một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được 

tham gia vào một liên danh, biên bản thỏa thuận liên danh được gửi đến Ban Tổ 

chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên 

danh do các bên tự thỏa thuận, Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm. 

b) Các tổ chức, cá nhân có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm 

chuyên gia để đảm bảo kết quả cuộc thi. Trường hợp này tổ chức, cá nhân không 

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

của các chuyên gia này phải được tổ chức, cá nhân nêu rõ trong bản danh sách 

các thành viên dự thi. 

c) Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận liên danh giữa các 

thành viên, trong đó phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, 

khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên 

trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa 

thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có). 

Điều 6. Nhiệm vụ thiết kế 

Theo nhiệm vụ thiết kế được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 

định này. 

Điều 7. Thủ tục đăng ký và thời gian cuộc thi 

1. Thủ tục đăng ký dự thi 

 Các cá nhân, tổ chức đăng ký dự thi cần gửi đến Ban Tổ chức những giấy 

tờ sau: 

- Đơn đăng ký (theo mẫu kèm theo Quy chế này); 

-  Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề và giấy tờ chứng minh tư cách 

pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy định; 

-  Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của 

tổ chức, cá nhân (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được, nếu 

có); 

-  Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu có); 

2. Quy định về thời gian cuộc thi 

- Thông báo cuộc thi: Sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng (hoặc trang chủ Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn: 

http://www.langson.gov.vn/); 

- Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi: Sau 05 ngày kể từ ngày đăng tải 

http://www.langson.gov.vn/
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thông báo; 

- Sau khi kết thúc đăng ký dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ sơ tuyển năng 

lực các đơn vị tư vấn vòng 1 và sẽ có thông báo và tổ chức gặp trực tiếp các đơn 

vị được chọn tham gia vòng 2 tại thành phố Lạng Sơn để trao đổi, cung cấp 

thêm thông tin liên quan đến nội dung cuộc thi, tham quan khu vực xây dựng; 

- Thời hạn nộp sản phẩm dự thi: Sau 50 ngày kể từ ngày kết thúc tổ chức 

tiếp xúc và tham quan. 

Điều 8. Nơi tiếp nhận hồ sơ và tổ chức cuộc thi 

1. Nơi tiếp nhận hồ sơ 

Hồ sơ dự thi gửi về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ liên lạc: Khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; 

- Tel: 02053 811 586;      Fax: 02053 811 586. 

2. Nơi tổ chức cuộc thi 

Cuộc thi được tổ chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng 

Sơn. 

3. Quy định về nộp hồ sơ dự thi 

- Trường hợp sản phẩm được gửi thông qua dịch vụ bưu điện, thời hạn 

nhận sản phẩm được tính theo dấu bưu điện thời điểm đến nơi tiếp nhận nhưng 

tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày theo dấu bưu điện; 

- Hồ sơ sản phẩm dự thi mà Ban Tổ chức cuộc thi nhận được sau thời hạn 

quy định nộp sản phẩm dự thi đều được coi là không hợp lệ và được gửi trả lại 

cho nhà thầu theo nguyên trạng, trừ tài liệu làm rõ hồ sơ sản phẩm dự thi theo 

yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi ; 

- Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ sản phẩm dự thi đã nộp, tổ chức, cá 

nhân dự thi phải có văn bản đề nghị và Ban Tổ chức cuộc thi chỉ chấp thuận nếu 

nhận được văn bản đề nghị trước thời hạn nộp sản phẩm dự thi; văn bản đề nghị 

rút sản phẩm dự thi phải được gửi riêng biệt với sản phẩm dự thi; 

- Ban tổ chức sẽ thực hiện việc lập biên bản nêu rõ: số lượng, thành phần 

và tình trạng sản phẩm. Đại diện Ban Tổ chức cuộc thi và người đại diện giao 

nộp sản phẩm cùng ký vào biên bản. Biên bản được lập thành 3 bản cho: Đơn vị 

nộp sản phẩm dự thi, Tổ tư vấn kỹ thuật và lưu tại Ban Tổ chức cuộc thi. 

Điều 9. Hồ sơ dự thi 

1. Yêu cầu chung 

- Mỗi đơn vị tham gia 01 phương án thiết kế. Các phương án thiết kế bao 

gồm: Bản vẽ, thuyết minh, khái toán tổng mức đầu tư, phối cảnh công trình (ban 

ngày và ban đêm), băng video clip; 

- Hồ sơ dự thi bắt buộc bao gồm hai phần, được đóng gói thành hai túi hồ 

sơ. Mỗi túi hồ sơ phải được cho vào phong bì dán kín, niêm phong. Ngoài phong 

bì ghi rõ tên cuộc thi và mã số dự thi (Mã số dự thi đơn vị tự chọn và được ghi ở 

góc dưới, bên phải bản vẽ và bìa thuyết minh). 
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Nội dung bên trong túi hồ sơ 1 bao gồm: 

+ 01 bộ bản vẽ thể hiện được in màu trên giấy cứng khổ A1; 

+ 03 bộ bản vẽ thu nhỏ in màu trên khổ giấy A3 kèm thuyết minh phương 

án dự thi đóng thành quyển; 

+ 01 USB chứa toàn bộ các bản vẽ và thuyết minh phương án thiết kế, 

phối cảnh công trình (ban ngày và ban đêm), băng video clip. 

Nội dung túi hồ sơ 2 “Thông tin đơn vị dự thi” gồm: 

+ Tên đơn vị dự thi, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax, địa chỉ email. 

+ Tên và lý lịch chuyên môn của Chủ nhiệm đồ án (phải là Kiến trúc sư). 

+ Tên, nhiệm vụ trong đồ án và lý lịch chuyên môn của các thành viên 

tham gia thực hiện đồ án. 

+ Giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của đơn 

vị (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được nếu có). 

+ Văn bản hợp tác liên danh (nếu có). 

+ Mã số tự chọn của đợn vị. 

- Các đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm khi 

chuyển sản phẩm đến Ban tổ chức. 

- Hồ sơ dự thi không đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ bị loại và sẽ không 

được hoàn trả lại. 

2. Nội dung hồ sơ dự thi 

a) Thuyết minh phương án dự thi 

- Quy cách: Thuyết minh phương án dự thi được trình bày trên khổ giấy 

A3. 

- Nội dung thuyết minh bao gồm: 

+ Ý tưởng thiết kế và các giải pháp cụ thể về quy hoạch tổng mặt bằng, 

hình khối kiến trúc và công năng sử dụng phù hợp với nhiệm vụ thiết kế. 

+ Sự phù hợp với các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc khu vực 

xây dựng; 

+ Dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên ngoài và bên trong công trình; 

+ Ảnh hưởng của phương án đối với các quy định về bảo vệ môi trường 

và phòng chống cháy nổ; 

+ Khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư công trình và tính khả thi của phương 

án. 

b) Bản vẽ phương án dự thi 

- Quy cách: Thể hiện trên khổ giấy A1. 

- Các bản vẽ phương án dự thi phải thể hiện đầy đủ nội dung của phương 

án và có quy cách theo quy định: 

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể TL: 1/500. 
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+ Các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chính tỷ lệ 1/100; 

+ Phối cảnh công trình; 

- Các chi tiết minh họa, phim, ảnh (nếu cần). 

3. Ngôn ngữ, đồng tiền sử dụng 

- Toàn bộ hồ sơ dự thi được thể hiện bằng tiếng Việt; 

- Đồng tiền sử dụng trong hồ sơ dự thi: Việt Nam đồng (VNĐ). 

Điều 10. Cơ cấu giải thƣởng 

- Giải nhất: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn). 

- Giải nhì: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng chẵn). 

- Giải ba:100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn). 

- Các đơn vị còn lại được vào vòng 2 có phương án dự thi hợp lệ, sẽ được 

hỗ trợ phần kinh phí là 10.000.000 đồng/đơn vị (Mười triệu đồng). Số lượng tối 

đa các đơn vị được hỗ trợ là 07 đơn vị. 

- Giá trị giải thưởng và các chi phí hỗ trợ nêu trên đã bao gồm các loại 

thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Kinh phí này sẽ được gửi đến các đơn vị sau khi cấp có thẩm quyền phê 

duyệt kết quả cuộc thi và các đơn vị dự thi hoàn tất các thủ tục tài chính cần 

thiết. 

Điều 11. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dự thi 

- Tổ chức, cá nhân có phương án đoạt giải nhất được ưu tiên lựa chọn 

thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước thiết kế tiếp theo. Trường 

hợp tổ chức, cá nhân có phương án đoạt giải được lựa chọn từ chối thực hiện các 

bước thiết kế tiếp theo thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành để thực hiện nhưng quyền tác giả vẫn thuộc về tổ chức, cá 

nhân có phương án đoạt giải được lựa chọn; 

- Các đơn vị dự thi phải thực hiện đúng những quy định trong Quy chế 

này. Trường hợp đơn vị khi tham gia thi tuyển đã sao chép hoặc sử dụng lại một 

phần đồ án kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và tác giả sáng tạo ra đồ án đó; 

- Tổ chức, cá nhân có phương án dự thi được chọn có trách nhiệm hoàn 

chỉnh phương án thiết kế theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thi tuyển và ý kiến 

kết luận của Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn (hoặc cơ quan được ủy quyền); 

- Tổ chức, cá nhân không được sử dụng phương án đạt từ giải 3 trở lên tại 

cuộc thi này vào bất kỳ cuộc thi nào khác nếu không được sự chấp thuận bằng 

văn bản của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 12. Ban Tổ chức cuộc thi và Hội đồng thi tuyển 

- Ban Tổ chức cuộc thi được thành lập theo quy định để thực hiện công 

tác thi tuyển. 

- Hội đồng thi tuyển được Ban Tổ chức cuộc thi tham mưu, đề xuất thành 
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lập ít nhất 15 ngày trước thời gian tổ chức thi tuyển. 

Điều 13. Trình tự tổ chức cuộc thi 

- Các phương án dự thi sau khi được tiếp nhận sẽ được Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn đánh số thứ tự theo thời gian tiếp nhận; 

- Địa điểm, thời gian báo cáo sẽ được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các đơn vị có hồ sơ đạt yêu cầu trước 05 ngày so 

với thời điểm báo cáo; 

- Các đơn vị dự thi cử đại diện đến trực tiếp thuyết trình phương án dự thi; 

- Đơn vị dự thi được làm quen với địa điểm báo cáo và kiểm tra sự tương 

thích của máy tính (do đơn vị tư vấn chuẩn bị) với các thiết bị trình chiếu (Do 

ban tổ chức chuẩn bị) trước 01 ngày báo cáo; 

- Mỗi đơn vị dự thi dự kiến có khoảng 15 phút để trình bày 01 phương án. 

Sau phần trình bày của mỗi đơn vị dự thi, Hội đồng thi tuyển sẽ đặt các câu hỏi 

làm rõ nếu thấy cần thiết; 

- Nội dung báo cáo yêu cầu ngắn gọn, súc tính, nhanh, đầy đủ; 

- Những đơn vị nộp hồ sơ dự thi nhưng do điều kiện bất khả kháng không 

tham dự báo cáo, Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm báo cáo để Hội đồng thi 

tuyển được biết. 

Điều 14. Tiêu chí đánh giá và cơ cấu chấm điểm phƣơng án dự thi 

Theo quy chế của Hội đồng thi tuyển. 

Điều 15. Quy trình xét chọn, công bố kết quả 

- Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng 

phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế thi tuyển trên cơ sở tổng hợp kết 

quả chấm điểm từ cao đến thấp của Hội đồng thi tuyển; trường hợp có các đơn 

vị đồng số điểm thì việc xem xét xếp hạng sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bỏ 

phiếu kín để chọn ra phương án xếp hạng nhất; 

- Báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng phải được tất cả các thành viên Hội 

đồng thi tuyển tham gia ký xác nhận và gửi Ban Tổ chức cuộc thi để tổng hợp, 

báo cáo cấp quyết định đầu tư phê duyệt; 

- Trường hợp cấp quyết định đầu tư muốn nghe chi tiết thì chỉ những 

phương án có thứ hạng cao mới được chọn báo cáo (dự kiến 03 phương án xếp 

hạng cao nhất). Đơn vị tư vấn được chọn có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ 

để báo cáo khi có yêu cầu; 

 - Trường hợp không có phương án đáp ứng yêu cầu như mục tiêu và quy 

định trong Quy chế thi tuyển, Ban Tổ chức cuộc thi báo cáo cấp quyết định đầu 

tư xem xét, quyết định tổ chức thi lại; 

- Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển, Ban Tổ chức cuộc thi 

tổng hợp, báo cáo kết quả thi tuyển và đề xuất phương án chọn để cấp quyết 

định đầu tư phê duyệt và công bố công khai; 

- Các Đơn vị tư vấn tham gia dự tuyển không có quyền yêu cầu Hội đồng 

thi tuyển, Ban Tổ chức cuộc thi giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các 
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phương án dự thi. 

Điều 16. Tài liệu cung cấp cho các đơn vị dự thi 

- Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (theo mẫu đính kèm); 

- Bản đồ hiện trạng và chỉ giới quy hoạch khu đất xây dựng công trình; 

- Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển; 

- Hồ sơ mời thi tuyển; 

- Các tài liệu liên quan khác. 

Điều 17. Bảo mật, quyền sở hữu 

- Hồ sơ dự thi của các đơn vị được Ban Tổ chức cuộc thi bảo mật trong 

suốt thời gian lưu trữ, đảm bảo quyền tác giả đồ án; 

- Cơ quan quyết định thi tuyển là chủ sở hữu các phương án đạt giải; 

- Các tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm bản quyền về ý tưởng, phần 

cứng, phần mềm sử dụng đối với bên thứ ba trong trường hợp có khiếu nại. Nếu 

các vi phạm về bản quyền gây thiệt hại cho Ban Tổ chức cuộc thi thì tác giả phải 

bồi thường các thiệt hại đó./. 



14 

Mẫu đơn đăng ký của Cá nhân/tổ chức dự thi là đơn vị độc lập. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------- 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

THI TUYỂN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÖC CÔNG TRÌNH TÒA 

NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

............................., ngày......... tháng .......... năm 2020. 

 

Kính gửi:   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

Tên tổ chức/cá nhân:..........…………........................................................ 

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

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

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

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

Sau khi nhận được Thông báo thi tuyển phương án thiết kế Kiến trúc công trình 

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn, nghiên cứu và hiểu rõ Qui chế thi 

tuyển, Chúng tôi xét thấy 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 thi tuyển phương án 

kiến trúc của dự án nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo các quy định trong Quy chế thi tuyển. 

(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) 

                                                            Đại diện đơn vị dự thi 

                                                                                (Ký tên, đóng dấu) 
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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 

THI TUYỂN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÖC CÔNG TRÌNH TÒA 

NHÀ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

............................., ngày......... tháng .......... năm 2020... 

Kính gửi:   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

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:................................................................................................ 

Sau khi nhận được Thông báo thi tuyển phương án thiết kế Kiến trúc công trình 

Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn, nghiên cứu và hiểu rõ Quy chế 

thi tuyển, Chúng tôi xét thấy 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 thi tuyển phương 

án kiến trúc của dự án nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ tuân thủ theo các quy định trong Quy chế thi tuyển. 

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. Thỏa thuận liên danh (ghi rõ đại diện liên danh). 

                                                                            Đại diện liên danh 

           (Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục 1 

Dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phƣơng án thiết kế kiến trúc 

công trình xây dựng Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh 

           (Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-UBND  ngày     /01/2020  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 
Đơn vị tính: đồng 

TT Khoản mục chi phí Cách tính Giá trị  

1 
Chi phí cho công tác chuẩn bị phục việc thi 

tuyển 
PL-01 

11.330.000 

2 
Chi phí tổ chức hội họp, hội nghị, đánh giá 

các phương án dự thi 
PL-02 

54.100.000 

3 
Chi phí giải thưởng và hỗ trợ cho các tổ 

chức tham dự cuộc thi 
PL-03 870.000.000 

4 Chi phí khác PL-04 91.000.000 

5 Chi phí dự phòng 10%*(1+2+3+4) 102.643.000 

  Tổng cộng   1.129.073.000 

  (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, không trăm bẩy mươi ba nghìn 

đồng chẵn). 
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