
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 291 /KH-UBND   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   TP. Lạng Sơn,  ngày 13 tháng 12 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc  

với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”  
  

Thực hiện Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ 
chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng;  

Căn cứ Công văn số 4531/VP-KGVX ngày 13/11/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai một số hoạt động truyền thông về Đề án 
bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng; Công 
văn số 4831/VP-KGVX ngày 04/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 
về việc tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ 
thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”; 

Căn cứ Thông báo số 182-TB/KLTT ngày 10/12/2018 của Thành ủy Lạng 
Sơn về kết luận giao ban Thường trực Thành ủy ngày 10/12/2018,  

UBND thành phố tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc 
với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Cuộc thi nhằm tìm kiếm và khuyến khích các ý tưởng sáng tạo thiết kế 
cảnh quan, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với ngôn ngữ thiết kế từ hình 
ảnh cây Đào, hoa Đào, thể hiện được nét đặc trưng riêng của tỉnh Lạng Sơn. 

2. Các ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc đáp ứng tối đa các yêu cầu về 
thẩm mỹ, phù hợp với quy hoạch kiến trúc, cảnh quan môi trường và công năng 
sử dụng. Phương án phải thể hiện được ý nghĩa, tính chất đặc trưng (hình ảnh 
cây Đào, hoa Đào) và có tính khả thi cao. 

 3. Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, 
thu hút nhiều tác giả tham gia; quá trình thi và tuyển chọn phải đảm bảo khách 
quan, khoa học, trung thực và chính xác.  

 II. NỘI DUNG  

 1. Đối tượng dự thi 

 - Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người 
nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước 
đều có quyền tham gia cuộc thi. 

 - Khuyến khích các kiến trúc sư, các nhà thiết kế, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, 
đồ họa; các Nhóm kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, đồ họa tham gia cuộc thi.  

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định không được dự thi. 
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 2. Chủ đề 

Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế 
từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” tại các khu vực sau: 

- Quy mô lớn: 

+ Công viên sinh thái bảo tồn cây, hoa Đào và các loài cây, loài hoa quý: 
Khu danh thắng Nhị Tam Thanh, Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc kết nối với thôn 
Nà Sèn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn (15 ha). 

+ Khu/điểm du lịch cảnh quan Đào núi Mẫu Sơn. 

+ Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

- Quy mô nhỏ: 

+ Công trình kiến trúc và cảnh quan tại Công viên Chi Lăng, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn (vị trí gần chùa Thành hoặc đối diện Thư viện tỉnh). 

+ Khu tam giác, đầu phía Bắc cầu Kỳ Cùng, đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn. 

+ Các khu vực công cộng khác (do ý tưởng của tác giả tham dự cuộc thi). 

3. Thời gian và tiến độ thực hiện  

 - Tổ chức phát động cuộc thi: Trong tháng 12/2018. 

 - Thời gian tổ chức Hội nghị giới thiệu cuộc thi và đi thực tế trên địa bàn 
thành phố: Tháng 01/2019. 

 - Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ tháng 01/2019 đến hết ngày 
30/9/2019. 

 - Thời gian lấy ý kiến Nhân dân và các chuyên gia về các tác phẩm dự thi: 
Tháng 10/2019. 

- Thời gian chấm thi: Tháng 11/2019. 

 - Tổng kết trao giải: Dự kiến tháng 01/2020 (vào dịp tổ chức Lễ hội hoa 
Đào tỉnh Lạng Sơn lần thứ III năm 2020). 

 4. Thể lệ cuộc thi: Ban Tổ chức sẽ ban hành Thể lệ riêng. 

 5. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng: 

 - 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng); 

 - 01 giải Nhì: 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng); 

 - 02 giải Ba, mỗi giải 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng); 

 - 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng). 

Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi. Cử cán bộ đưa các 
tác giả đi thực tế trên địa bàn thành phố để lấy tư liệu tham gia dự thi. 

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định và ban hành quy 
chế chấm thi. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố tham mưu tổ chức 
gặp gỡ báo chí, các chuyên gia để giới thiệu, phát động cuộc thi và tuyên truyền, 
đăng tải thông tin liên quan đến cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành phố tham mưu tổ chức 
tổng kết, trao giải cuộc thi và các nội dung có liên quan đến cuộc thi.  

- Lập dự toán kinh phí cuộc thi gửi phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 
thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. 

2. Phòng Quản lý đô thị thành phố 

 - Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tham mưu tổ chức 
gặp gỡ báo chí, các chuyên gia để giới thiệu, phát động cuộc thi. Nhận tác phẩm 
dự thi; tham mưu các nội dung liên quan đến chuyên môn quy hoạch, thiết kế và 
các công việc có liên quan đến cuộc thi.  

- Phối hợp cử cán bộ đưa các tác giả đi thực tế trên địa bàn thành phố để 
lấy tư liệu tham gia dự thi. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố 

 Thực hiện tuyên truyền thông tin lưu động, băng rôn, pano... về nội dung 
cuộc thi đến CBCC, người lao động, nhân dân... để biết và tham gia dự thi. 

4. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Đăng tải các văn bản chỉ đạo và các văn bản liên quan đến cuộc thi trên 
Trang Thông tin điện tử thành phố. Phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin tham 
mưu ban hành Giấy mời tổ chức các cuộc họp, Hội nghị liên quan đến cuộc thi. 

5. Phòng Kinh tế thành phố 

- Phối hợp cung cấp các thông tin cho các tác giả, các nhóm tác giả dự thi 
về thực trạng trồng đào trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp cử cán bộ đưa các tác giả đi thực tế trên địa bàn thành phố để 
lấy tư liệu tham gia dự thi. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Thẩm định kinh phí tổ chức cuộc thi trình UBND thành phố xem xét, 
quyết định. 

7. Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường, xã 

- Thông tin, tuyên truyền đến CBCC, người lao động, hội viên, đoàn viên, 
nhân dân và những người có khả năng tham gia cuộc thi.  
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- UBND các phường, xã phối hợp cử cán bộ đưa các tác giả đi thực tế trên 
địa bàn thành phố để lấy tư liệu tham gia dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến 
trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”. UBND thành phố đề 
nghị các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, 
đảm bảo cho cuộc thi diễn ra thành công./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);  
- TT Thành ủy (b/c);  
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các Sở: Xây dựng; VH,TT&DL; TT&TT tỉnh; 
- Thông tấn xã VN thường trú tại LS; 
- Báo Tiền phong thường trú tại LS; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh LS; 
- Cổng TTĐT tỉnh LS; 
- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 
- UBND các phường, xã; 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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