
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v trao thưởng cuộc thi "Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc  

với ngôn thiết kế từ hiǹh ảnh cây Đào, hoa Đào" 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

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

Căn cứ Công văn số 764/VP-KGVX ngày 04/3/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về kết quả cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc 

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

Căn cứ Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 13/12/2018 của UBND thành phố 

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 Quyết định số 6005/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc thành lập Ban 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 Quyết định số 300/QĐ-BTC ngày 12/02/2020 của Ban Tổ chức cuộc 

thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây 

Đào, hoa Đào về việc thành lập Hội đồng thẩm định các bài dư ̣thi “Ý tưởng thiết 

kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào”; 

Căn cứ Thể lệ số 17/TL-BTC ngày 04/01/2019 của Ban Tổ chức cuộc thi  “Ý 

tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, 

hoa Đào” về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc 

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

Căn cứ Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định và đề nghị của 

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi  “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chứng nhâṇ và trao thưởng cho bài dư ̣thi cuộc thi “Ý tưởng thiết 

kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây Đào, hoa Đào” 

Tên bài dự thi: “Khuôn viên kết hơp̣ nhà dic̣h vu ̣du lic̣h biểu tươṇg hoa Đào”. 

Tác giả: Nông Trung Kiên - Bút danh: KTS91.  

Địa chỉ: Số 233 đường Bà Triêụ, phường Hoàng Văn Thu,̣ thành phố Laṇg Sơn. 
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Điều 2. Bài dư ̣thi sẽ nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và 

tiền thưởng 10.000.000 đ (Mười triêụ đồng chẵn). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức cuộc 

thi “Ý tưởng thiết kế cảnh quan, kiến trúc với ngôn ngữ thiết kế từ hình ảnh cây 

Đào, hoa Đào”; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

 Nơi nhâṇ: 
- TT Thành ủy (b/c);  

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Sở VH,TT&DL tỉnh; 

- Như Điều 4; 

- Thành viên BTC, HĐTĐ cuộc thi; 

- Các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Thông tấn xã VN thường trú tại LS; 

- Báo Nhân dân, Báo Tiền phong thường trú tại LS; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh LS; 

- Cổng TTĐT tỉnh LS; 

- CPVP, CVVP, QTM; 

- Lưu: VT, Trang TTĐT TP. 

CHỦ TỊCH 

  

  

   

 

 

 

Lê Trí Thức 
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