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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ  

tịch UBND tỉnh ngày 13/01/2021 về phương án đề xuất bố trí cụm công 

trình nghệ thuật tại khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10 

 
 

Ngày 13/01/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ 

trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét Công văn số 

1547/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 31/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc báo cáo, đề xuất bổ sung phương án bố trí công trình kiến trúc, nghệ 

thuật khu vực trung tâm Vườn hoa 17/10. Tham dự họp có lãnh đạo Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu 

tư, Xây dựng, Giao thông vận tải và UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo, ý kiến của các 

thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp 

nghiên cứu, đề xuất 5 phương án bố trí cụm công trình nghệ thuật tại khu vực 

trung tâm Vườn hoa 17/10. Các phương án đề xuất đã cơ bản bám sát yêu cầu, 

gợi ý của lãnh đạo tỉnh; thể hiện sự đầu tư trí tuệ nghiêm túc, bài bản, có chủ đề 

rõ ràng. 

Qua xem xét, thảo luận, thống nhất lựa chọn 02 phương án để tiếp tục 

hoàn thiện, xin ý kiến các cơ quan liên quan, cụ thể như sau: 

- Phương án 1: Cụm biểu tượng hoa Đào, đàn tính (Phương án 4 tại Công 

văn số 1547/SVHTTDL-QLVHGĐ): nghiên cứu bổ sung thêm một số họa tiết 

đặc trưng về văn hóa, con người của tỉnh Lạng Sơn tại phần thân dưới của biểu 

tượng để tăng tính sinh động, không để trơn như hiện tại. Phần thân trên biểu 

tượng nghiên cứu sắp xếp, bố trí thêm để có tổng số 03 bông hoa Đào. 

- Phương án 2 Tượng đài chiến thắng 17/10 (Phương án 3 tại Công văn số 

1547/SVHTTDL-QLVHGĐ): đổi tên gọi thành Cụm biểu tượng chiến thắng 

17/10; nghiên cứu bố trí lại họa tiết hoa ở phần chân bệ biểu tượng để thể hiện 

rõ nét là hoa Hồi hoặc hoa Đào. Tại phần thân biểu tượng, đề nghị bổ sung thêm 

các họa tiết đặc trưng về văn hóa, con người của tỉnh Lạng Sơn để tăng thêm 

tính sinh động cho biểu tượng. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh 02 phương án trước ngày 

31/01/2021 theo định hướng trên, sau đó gửi Thành ủy, UBND thành phố Lạng 

Sơn để lấy thêm ý kiến, thống nhất đề xuất lựa chọn. Trong quá trình thực hiện, 

khuyến khích thành phố Lạng Sơn đề xuất thêm ý tưởng để làm phong phú hơn 
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các phương án trước khi lựa chọn chính thức. 

Đối với các hạng mục khác của công trình Vườn hoa 17/10, Sở Giao 

thông vận tải tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện công trình trước Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021. Việc xây dựng biểu tượng nghệ thuật tại khu vực 

trung tâm Vườn hoa sẽ được tiến hành khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lạng Sơn; 

- Các sở, ban, ngành dự họp; 

- Thành ủy Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

 

 
               Dương Văn Chiều 
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