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THÔNG BÁO
Về việc sáng tác thiết kế market trang trí các hoạt động
chào mừng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
I. MỤC ĐÍCH
Nhằm thiết thực chào mừng các ngày Lễ, Kỷ niệm, các sự kiện chính trị,
chào mừng kỷ niệm Bình Dương 26 năm phát triển (01/01/1997- 01/01/2023) và
các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, để có cơ sở tham
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng
các ngày Lễ lớn và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh
(gọi tắt Ban Tổ chức) phát hành thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài tỉnh về việc tham gia sáng tác, thiết kế market trang trí cho các hoạt động
phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Tổ chức sáng tác, thiết kế market là một trong những hoạt động văn hóa
nghệ thuật nhằm thiết thực chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, qua
đó tạo điều kiện để các nhà thiết kế trong và ngoài tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm trong sáng tác. Thông qua các tác phẩm nhằm tôn vinh, quảng bá
giá trị về truyền thống của dân tộc và của địa phương về Đất, Người Bình Dương
qua 26 năm phát triển.
II. THỂ LỆ
1. Tên gọi: Sáng tác, thiết kế market trang trí các hoạt động chào mừng
phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
2. Đơn vị chủ trì tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình
Dương.
3. Hình thức tổ chức: Sáng tác, thiết kế market
4. Nội dung, yêu cầu
Các nhà thiết kế, nhà sáng tác (tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài tỉnh)
thể hiện một hoặc nhiều hạng mục công trình thiết kế market với nội dung gợi ý
như sau:
a) Nội dung
- Các sáng tác, thiết kế market có giá trị mỹ thuật, có tính hiện đại, phù
hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; Đất và Người Bình Dương; thể hiện
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần
thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kỷ niệm Bình Dương 26 năm phát triển.
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- Các sáng tác, tác phẩm, thiết kế market mang nội dung thể hiện sự năng
động và phát triển của tỉnh Bình Dương trở thành thành phố thông minh, công
nghiệp xanh, chung ta bảo vệ môi trường, ca ngợi quê hương, đất nước ...
- Các sáng tác, mẫu thiết kế phải mang tính hiện đại, đậm giá trị nhân văn
về nội dung tư tưởng, phù hợp với lịch sử, văn hóa và khát vọng tương lai của
vùng đất và con người Việt Nam - Bình Dương.
b) Yêu cầu
- Các sáng tác, tác phẩm, thiết kế market: chấp nhận tất cả các trường
phái và phong cách nghệ thuật có tính đương đại, các khuynh hướng nghệ thuật
lành mạnh, nhằm lưu lại các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, mang tính giáo
dục, có tác động tích cực tới xã hội và con người đương đại.
- Sáng tạo các mẫu thiết kế market phải đảm bảo chuyển chất liệu để thi
công, dàn dựng, đảm bảo an toàn, dễ bảo quản khi tổ chức triển khai thi công.
- Số lượng tác giả, nhà thiết kế: Không giới hạn số lượng tác giả trong và
ngoài tỉnh tham dự.
- Tác giả, nhà thiết kế market gửi hồ sơ thiết kế, ảnh phối cảnh phải kèm
theo bảng thuyết minh thiết kế, thuyết minh chất liệu thi công, tóm tắt phương án
thi công …
- Phương án thiết kế: Mỗi hạng mục sáng tác thiết kế có thể sáng tác từ
01 đến 03 phương án.
5. Thời gian, địa điểm
- Thời gian:
+ Tháng 11/2022: Phát hành Thông báo
+ Tháng 12/2022: Nhận tác phẩm sáng tác, thiết kế market và thông qua
UBND tỉnh (Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chọn thiết kế market.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ thiết kế market gửi về Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Tầng 12B, tháp A, tòa nhà Trung tâm Hành
chính tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương.
6. Quy mô, các hạng mục thiết kế market
- Kịch bản, thiết kế market sân khấu chương trình “Đêm hội Giao thừa
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023” tại khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh.
- Thiết kế market trang trí Vòng xoay “Sân Vân động Gò Đậu”.
- Thiết kế market trang trí khu vực đầu đường Đại lộ Bình Dương (khu
vực cổng chào cầu Vĩnh Bình – phường Vĩnh Phú – thành phố Thuận An).
- Thiết kế market trang trí đèn màu, đèn Led mỹ thuật giăng ngang đường
trên đường Hùng Vương từ giao lộ đường Võ Văn Kiệt đến giao lộ đường Lê
Lợi và đường Lê Lợi từ giao lộ đường Hùng Vương đến giao lộ đường Lê Lai
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(đoạn đường trước Trung tâm Hành chính tỉnh), một đoạn đường Hùng Vương
đến ngã tư giao lộ với đường Lý Thái Tổ (Khách sạn Becamex) và một đoạn
đường Lê Lợi từ giao lộ Hùng Vương đến giao lộ đường Huỳnh Thúc Kháng.
- Thiết kế market, phương án bố trí mặt bằng tổng thể trang trí Đường
hoa chào mừng năm mới Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 chủ đề “Bình
Dương sắc xuân hội tụ”. Địa điểm đường Lê Lợi (trước Tòa nhà Trung tâm Hành
chính - Khu vực phần đường phía Công viên).
- Thiết kế market phương án bố trí mặt bằng tổng thể trang trí Hội Hoa
xuân Quý Mão 2023. Địa điểm đường Lê Lợi (trước Tòa nhà Trung tâm Hành
chính - Khu vực phần đường phía Công viên).
- Thiết kế trang trí cổng chào: Gia cố và trang trí các cổng chào mừng
năm mới gồm: cổng chào trước Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đầu đường
Yersin, đầu đường Huỳnh Văn Lũy, đầu đường Phạm Ngọc Thạch, đầu đường
Võ Văn Kiệt.
6. Phương thức tổ chức sáng tác tuyển chọn mẫu thiết kế
Các tác giả, nhà thiết kế gửi hồ sơ sáng tác, thiết kế market cho Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt và lựa
chọn 01 mẫu thiết kế market cho 01 hạng mục đạt yêu cầu.
7. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả, nhà thiết kế
a) Quyền lợi của tác giả
- Tác giả được tôn trọng, hoan nghênh khi tham gia thiết kế market và
được thực hiện quyền giám sát thi công phần mỹ thuật đối với thiết kế market
được chọn.
- Đối với các Tác giả có thiết kế market được chọn sẽ được thanh toán
tiền thiết kế market, số tiền thanh toán căn cứ vào kết quả thẩm định của Sở tài
chính và sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán.
b) Trách nhiệm của tác giả
- Tôn trọng và thực hiện đúng Thông báo.
- Tất cả các tác giả vì một mục đích chung là sáng tạo, giao lưu mỹ thuật
và cống hiến cái đẹp cho công chúng.
- Cung cấp thông tin đầy đủ trực tiếp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch để thực hiện thủ tục lập hợp đồng thanh toán tiền thiết kế market đối với tác
giả có thiết kế, market được chọn.
- Chấp thuận bàn giao quyền sở hữu thiết kế market và phối hợp Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện triển khai các bước tiếp theo (triển khai vẽ
thiết kế thi công chi tiết, lập dự toán, thuyết minh thiết kế market và dự toán …)
đối với mẫu sáng tác, thiết kế market đã được lựa chọn.
- Tác giả gửi mẫu sáng tác, thiết kế market đến tham dự đồng nghĩa với
việc chấp nhận mọi quy định do Ban Tổ chức đề ra.
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8. Quyền tác giả đối với tác phẩm, mẫu thiết kế market sáng tác
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương chủ trì điều hành trực tiếp
dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời chính thức cho tác giả có sáng tác thiết kế
marker được chọn để hợp đồng và thanh toán bản quyền thiết kế market theo giá
trị dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương là đơn vị sở hữu các
sáng tác, thiết kế market sau khi đã ký kết hợp đồng: được phép sử dụng tác
phẩm thiết kế, hình ảnh tác phẩm vào việc tuyên truyền, quảng bá và các mục
đích khác không nhằm mục đích kinh doanh.
* Mọi thông tin về Thông báo thiết kế market trang trí cho các hoạt động
phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 xin liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tỉnh Bình Dương: Số điện thoại 0989.021.621 gặp ông Nguyễn Minh Hiển –
Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình
Dương.
Trên đây là Thông báo thiết kế market trang trí cho các hoạt động phục vụ
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong nhận
được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các nhà sáng tác, thiết kế market
trong và ngoài tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ban giám đốc Sở;
- Hội VHNT tỉnh;
- Các DN tổ chức sự kiện trong và ngoài
tỉnh;
- Các cá nhân tham gia sáng tác, thiết kế;
- Lưu: VT, Web site Sở, KHTC, H.
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