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THÔNG BAO 
V vic sang tác thit k market trang trIcác hot dng 

chao mung phc vii Tet Nguyen dan Nham Dan 2022 

I. MJC DICH 

Nhm thit thrc chào mmg k nim 25 näm BInh Di.rcrng phát trin, d cO 
ca sOr tham mixu Uy ban nhân dan tinh thrc hin K hoach to chirc cac hoat dng 
chào mrng cac ngày l iOn trong nAm 2022 và hoat dng phiic vi Tët Nguyen dan 
Nhâm Dan, SO VAn hóa, The thao và Du ljch - Thu?mg true Ban To chrc các ngày 
1 iOn tinh (gQi t& Ban to chüc) phát hành thông báo den các to chüc, Ca nhan trong 
va ngoài tinh v vic tham gia sang tác, thiêt kê market trang trI cho các hoat dng 
phiic vi Têt Nguyen dan Nhâm Dan nAm 2022. 

T6 chirc sang tác, thit k market là mt trong nhftng ho?t dng vAn hóa 
ngh thut nhAm thiêt thirc chào mrng Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022, qua do to 
diêu kin dê các nha thiêt kê trong và ngoài tinh có dp giao lim, trao doi kinh 
nghim trong sang tác. Thông qua các tác phâm nhAm ton vinh, quãng bá giá trj ye 
truyên thông cüa dan tOe  và cüa dja phuong ye Dat, Ngui Blnh Duang qua 25 nAm 
phát triên. 

II. THE L 

1. Ten gQi: Sang tác, thit k market trang trI các hoat dOng chào m1rng 
phiic vi Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022. 

2. Don vj chü trI t chüc: SO VAn hóa, Th thao và Du ljch tinh Bmnh 
Dung. 

. , , . 3. HInh thirc to chirc: Sang tac, thiet ke market 

4. Ni dung, yêu cu 

Các nhà thi& k& nhà sang tác (th chüc hoc cá nhãn trong và ngoài tinh) th 
hin mOt  hoc nhiêu hung miic cong trinh thiêt kê market vOi nOi  dung gcii thu 
sau: 

a) NOi  dung 

- Cãc sang tác, thi& k market cO giá tn m thut, có tinh hin dai,  phü 
vOi thuân phong rn tiic cüa Via Nam; Dat và Ngui BInh Dixang; th hin quyêt 
tam th1rc hin thAng icii Nghj quyêt Dai hOi Dãng bO tinh Binh Ducmg ian thu Xl 
thim k' 2020 — 2025; K nim BInh Duong 25 nAm phát triên. 

- Các sang tác, tác pMm, thi& k market mang nOi  dung th hin sir nang 
dng và phát triên cüa tinh Bmnh Duong trO thàth thành pho thông minh, Cong 
nghip xanh, chung ta bão v môi truO'ng, ca ngcli quê huong, dat nuOc 
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- Các sang tác, mu thit ké phãi mang tInh hin dii, dm giá tn nhân van 
ye ni dung tu tu&ng, phü hcip vi ljch sir, van hóa và khát v9ng tuong lai cüa vüng 
dat và con ngtthi Vit Nam - BInh DucTng. 

b) Yêu cu 

- Các sang tác, tác phm, thit k market: chp nhn tt cã các truYng phái 
và phong each ngh thut cO tInh duong dai,  cãc khuynh huâng ngh thut lành 
manh, nhãm luu lai  các tác phâm ngh thuit có giá trj cao, mang tInh giáo din e, cO 
tác dng tIch clnlc tOi xã hi và con ngui throng dai. 

- Sang tao  các mu thit k market phãi dam báo chuyn chit 1iu d thi 
công, dan drng, dam báo an toàn, dé bão quán khi to chüc triên khai thi cong. 

- S lucTng tác giã, nhà thit k: Không giâi han so liiçcng tác giã trong vá 
ngoài tinh tham dinr. 

- Tác giá, nhà thit k market glri h so thit k, ãnh phi cánh phâi kern 
theo bang thuyêt minh thiêt kê, thuyêt minh chat 1iu thi công, torn tat phuong an 
thi Cong 

- Phuong an thit k: Mi hang mine sang tác thit ká có th sang tác tü 01 
den 03 phuong an. 

5. Thôi gian, dja dim: 

- Th?i gian: 

+ Tháng 8/2021: Phát hAnh Thông báo 

+ Tháng 9/2021: Nhan tác phtm sang tác, thi& k market 

± Tháng 10/2021: Thông qua UBND tinh (Ban t chrc các ngày 1 1&n) 
chon thiêt kê market. 

- Dja dim nhan h so: H so thit ká market gri v Sâ Van hóa, Th thao 
và Du ljch tinh BInh Diiong, Tang 12B, tháp A, tôa nha Trung tam Hành chInh 
tinh, duing Lé Lçii, phuông HOa Phü, thành phô Thu Dâu MOt,  tinh Binh Ducing. 

6. Quy mô, các hng mtic thiêt kê market: 

- Kjch ban, thit kE market san khu chuong trinh "Dêm hi Giao thüa Tt 
Nguyen dan Nhâm Dan 2022" tai  khu  vinrc  Trung tam Hành chInh tinh 

- Thit ké market trang trI Vông xoay "San Van dOng Go Du". 

- Thit k market trang trI khu vinre  d&u duOng Dai  1 Birth Duong (khu virc 
cong chào cau Vinh BInh — phurng VTnh Phu — thành phO Thun An). 

- Thiêt kê market trang trI den màu, den Led rn5 thut giàng ngang di.rOng 
trên dumg Hung Vuong tir giao 1 dung VO Van Kit den giao 1 dung Lê Lqi 
và dung Lê Li tr giao 10 dung HUng Vuang den giao 1 dung Le Lai (don 
dung tnrOc Trung tam Hânh chInh tinh), mOt  doan dung HUng Vuong den ngä tu 
giao 1Q vOi throng L Thai To (Khách san  Becamex) vã mOt  doan duong L Li tr 
giao 10 HUng Vuong dn giao 1 dung HuSlnh ThUc Kháng. 
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- Thit k market, phuong an b tn mt bang tng th trang trI Dithng hoa 
chào müng nàm mi Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 chü dê "BInh Dumg sac 
xuân hi ti,i". Dja diem du6ng Le Lqi (truâc Tôa nhà Trung tam Hành chInh - Khu 
virc phân duông phIa Cong viên). 

- Thi& k market phuang an b trI mt bang thng th trang trI Hi Hoa xuân 
Nhâm Dan 2022. Dja diem dung Lê Li (truâc TOa nhà Trung tam Hành chInh - 
Khu vrc phân dung phIa Cong viên). 

6. Phroiig thu'c to chfrc sang tác tuyn chQn mu thit k 

Các tác giá, nhà thi& k giri h so sang tác, thit k market cho Sâ Van hóa, 
The thao và Du ljch, sau do trInh Uy ban nhân dan tinh xét duyt và 1ira chQn 01 
mâu thiêt kê market cho 01 hang  miic  dat  yêu câu. 

7. Quyn Ii và trách nhim cüa tác giã, nhà thiêt kê 

a) Quyên Jqi cüa tác giã 

- Tác gin ducc ton tr9ng, hoan nghênh khi tham gia thit k market và ducxc 
thirrc hin quyén giám sat thi cong phân m5 thut dôi vi thiêt kê market duçic ch9n. 

- Di vâi các Tác giã cO thi& ká market duçc chçn sê dugc thanh toán tin 
thiêt kê market, so tiên thanh toán can eli vào kêt qua thâm djnh cüa Sâ tài chInh và 
sau khi duçic Uy ban nhân dan tinh phé duyt dr toán. 

b) Trách nhim cüa tác giã 

- Ton tr9ng và thirc hin dung Thông báo. 

- Tat Ca the tác giã vi mOt  mi,ic dIch chung là sang t?o,  giao lu'u m thut và 
cong hiên cái dçp cho Cong chung. 

- Cung cp thông tin dy du trrc tip cho S Van hóa, Th thao vã Du ljch 
dé thirc hin thu t%ic 1p hcp dông thanh toán tiên thiêt kê market dOi vi tác gin có 
thiêt ke, market dugc ch9n. 

-, ChAp thun bàn giao quyn s hctu thi& k& market và phi hcp Si Van 
hóa, The thao và Du ljch de thirc hin triên khai các buc tiêp theo (triên khai ye 

thiêt kê thi cong chi tiët, Ip dir toán, thuyêt minh thiêt kê market và du toán ...) dôi 
vâi mu sang tác, thiêt ke market dA duçTc lra chQn. 

- Tác gin gui mu sang tác, thit k market dn tham dirT dng nghia v(fi vic 
chap nhan  mçi quy djnh do Ban to chlrc dê ra. 

8. Quyên tác giã di vói tác phâm, mãu thiêt ké market sang tác 

- Sr Van hóa, Th thao và Du lich BInh Duang chü trI diu hành triric tip 
duóri sin  chi dao  cüa Uy ban nhàn dan tinh Binh Diwng. 

- Ban T chlrc se gui giAy mi chInh thlrc cho tác gin có sang tác thi& k 
marker dirge ch9n d hgp dông và thanh toán bàn quyên thiet kê market theo giá trj 
dirT toán ducc cap thâm quyên phê duyt. 

- Sâ Van hOa, Th thao và Du ljch tinh BInh Dung là d(m vi s hUu the 
sang tác, thit k market sau khi dã k kët hçip dOng: dirge phép sIr ding tác phâm 
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thit ké, h'mh ánh tác phAm vào vic tuyen tnyn, quãng bá và các mc dIch khác 
không nhàm miic dIch kinh doanh. 

* M9i thông tin v Thông báo thi& k market trang trI cho các ho?t dOng 
phiic vi Têt Nguyen dan Nhâm Dan 2022 xin lien h Sâ Van hóa, The thao va Du 
ljch tinh Bmnh Dung so din thoai 0945.482.108 gp ông Phm Van Châu Kê toán 
tnxông - Si Van hóa, The thao và Du ljch tinh B'mh Drnmg. 

* Trên day là Thông báo thit ké market trang trI cho các hoat dng phic vi 
Têt Nguyen dan Nham Dan 2022. S Van hóa, The thao và Du ljch mong nhn 
duqc sir hung rng, tham gia nhit tinh cüa cac nha sang tác, thiêt ké market trong 
và ngoài tinh.  -.i 

Nol nhân: 
- UBND tinh (thay báo cáo); 
- Hi VHNT tinh; 
- Các DN to chCrc sr kin trong và ngoâi 
tinh; 
- Các cá nhãn tham gia sang tác, thi& ké; 
- Luu: VT, Web site Sâ, KHTC, Châu— 

 

Nguyn Khoa Hãi 
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