
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:  1158  /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 13 tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ thiết kế và kinh phí tổ chức thi 

tuyển phương án kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, 

thành phố Phan Thiết 

 

          CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020;  

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây 

dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 

trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về phân cấp thực hiện 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng 

vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

Căn cứ Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về 

phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư 
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năm 2021 và bố trí vốn thực hiện các dự án khởi công mới năm 2021 (đợt 

1) nguồn vốn ngân sách tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cổng chào 

đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình 

số 47/TTr-UBND  ngày 05 tháng 5 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ thiết kế và kinh phí tổ chức thi 

tuyển phương án kiến trúc công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành 

phố Phan Thiết như sau: 

1. Tên công trình: Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết. 

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Phan Thiết.  

3. Kế hoạch tổ chức thi tuyển: 

3.1. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế.  

3.2. Phương án tuyển chọn đơn vị thi tuyển:  

- Ban Tổ chức cuộc thi mời 5 đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực và 

kinh nghiệm thiết kế xây dựng tham gia dự thi.  

- Đơn vị được mời dự thi có thể liên danh với một, nhiều đơn vị khác 

hoặc các cá nhân nhưng phải chịu trách nhiệm chính trong đơn đăng ký dự 

thi.  

3.3. Tổ chức thực hiện cuộc thi:  

- Triển khai cuộc thi:  

+ Mời trực tiếp các đơn vị có đủ năng lực tham gia.  

+ Đăng tải thông tin cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của thành 

phố Phan Thiết tại địa chỉ: http://phanthiet.binhthuan.gov.vn  

- Thành lập Ban Tổ chức: Ban Tổ chức sẽ gồm 04 thành viên có cơ 

cấu bao gồm: Lãnh đạo UBND thành phố Phan Thiết, Ban Quản lý Dự án 

đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành 

phố Phan Thiết, Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết 

- Thành lập Tổ kỹ thuật: UBND thành phố Phan Thiết giao cho Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố thành lập Tổ kỹ thuật để hỗ trợ 

công tác tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.  

- Hội đồng tuyển chọn: Hội đồng tuyển chọn gồm 09 thành viên, cụ 

thể: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND thành phố Phan Thiết, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành 

phố Phan Thiết, Phòng Quản lý đô thị thành phố Phan Thiết, Phòng Văn 

hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết, Hội Kiến trúc sư tỉnh Bình Thuận, 

Viện Quy hoạch kiến trúc tỉnh Bình Thuận. 
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Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ làm việc theo tiêu chí, thang điểm 

đã được thống nhất. Hội đồng tuyển chọn nhận xét, đánh giá một cách 

chính xác, khách quan khoa học đối với các tác phẩm dự thi.  

- Tiến độ thực hiện:  

+ Chậm nhất là 15 ngày sau khi Quyết định này ký ban hành, Ban Tổ 

chức mời các đơn vị dự thi (kèm đăng ký dự thi); nhận hồ sơ đăng ký dự 

thi: Theo thời gian làm việc hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu) các ngày 

trong tuần, thời gian kết thúc nhận phiếu đăng ký dự thi là sau 07 ngày kể 

từ ngày nhận được thư mời dự thi của Ban Tổ chức.  

+ Ban Tổ chức gặp mặt các đơn vị dự thi để phổ biến các nội dung 

liên quan và hướng dẫn tham quan, khảo sát hiện trường tại vị trí khu đất 

xây dựng công trình (thời gian sẽ được Ban Tổ chức thông báo trực tiếp tới 

từng đơn vị dự thi sau khi nhận được phiếu đăng ký dự thi của các đơn vị 

tham gia thi).  

+ Các đơn vị tham gia dự thi có thời gian nghiên cứu lập phương án 

và gửi hồ sơ dự thi trong vòng 20 ngày.  

+ Ban Tổ chức nhận phương án dự thi: Đến trước 16 giờ 30 phút của 

ngày hạn cuối cùng do Ban Tổ chức thông báo chính thức trên giấy xác 

nhận của đơn đăng ký dự thi của từng đơn vị dự thi.  

+ Tổ chức phân tích, đánh giá, trưng bày, lấy ý kiến Nhân dân đánh 

giá sản phẩm dự thi thông qua Trang Thông tin điện tử của thành phố Phan 

Thiết (15 ngày), báo cáo tổng hợp và công bố kết quả dự thi.  

+ Họp công bố kết quả và phát giải thưởng cho đơn vị dự thi đạt giải 

sẽ diễn ra sau ít nhất 1 ngày.  

+ Kết quả của cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức đăng tải công khai trên 

Trang Thông tin điện tử của thành phố Phan Thiết tại địa chỉ: 

http://phanthiet.binhthuan.gov.vn trong thời gian tối thiểu là 30 ngày.  

4. Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển: 

4.1. Vị trí xây dựng:  

Cổng chào thành phố Phan Thiết có vị trí: Cách Quốc lộ 1A khoảng 

115m, tạo điểm nhìn dễ dàng từ Quốc lộ 1A.  

4.2. Yêu cầu thiết kế kiến trúc và kết cấu:  

- Kiến trúc:  

+ Cổng chào có hình khối đơn giản, cô đọng, bắt kịp với xu thế kiến 

trúc đương đại, thể hiện sức sống và bước chuyển mình vươn lên của một 

đô thị trẻ, gây ấn tượng mạnh đối với người dân và du khách đến với thành 

phố Phan Thiết.  

+ Sử dụng chất liệu đơn giản, hiện đại, phổ biến trên thị trường để thi 

công thuận lợi, dễ dàng thay thế, bảo hành, bảo trì.  
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+ Màu sắc chân phương, tinh tế, tận dụng hình khối, ánh sáng và 

bóng đổ để tôn lên vẻ đẹp của công trình.  

- Kết cấu:  

Cần có sự chắc chắn nhưng dễ thi công và bền với thời gian. Ưu tiên 

các cấu kiện lắp ghép để có thể đẩy nhanh tiến độ thi công, không ảnh 

hưởng đến giao thông, dễ dàng thay thế, bảo hành và bảo trì.  

- Thuyết minh, bản vẽ thiết kế:  

+ Không giới hạn các nội dung minh họa. 

+ Ngôn ngữ sử dụng trong bản thuyết minh là Tiếng Việt, các ngôn 

ngữ khác không được sử dụng trong việc thể hiện trên bất kỳ bản vẽ và 

thuyết minh nào. 

+ Đơn vị đo lường sử dụng trong bản vẽ thiết kế bắt buộc phải theo 

hệ thống mét (meter). 

+ Bản vẽ thể hiện tỷ lệ thu nhỏ trên khổ giấy A3 đóng cuốn và đúng 

tỷ lệ trên khổ giấy A1 hay A0 bồi trên tấm cứng với số lượng không hạn 

chế. Để trình bày phương án kiến trúc trước Hội đồng chấm thi, yêu cầu thể 

hiện các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình theo tỷ lệ phù hợp 

(không giới hạn khổ giấy).  

+ Hình thức thể hiện: Các ký hiệu màu sắc theo quy ước của bản vẽ 

thiết kế kiến trúc; khai triển một số hạng mục (trường hợp cần làm rõ ý đồ 

thiết kế); khuyến khích làm mô hình.  

- Các yêu cầu khác:  

+ Thời gian sử dụng: Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 

10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và 

hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thời hạn sử 

dụng công trình trong vòng 20 năm (công trình hạ tầng cấp IV).  

+ Công năng sử dụng:  

Đảm bảo tiêu chuẩn, Quy chuẩn quy phạm về thiết kế nhà và công 

trình công cộng.  Đảm bảo tính kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung 

của khu vực. Trong quá trình xây dựng, đưa vào vận hành khai thác sử 

dụng không tác động đến các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây 

dựng và môi trường khu vực lân cận. Ưu tiên sử dụng các loại thiết bị sử 

dụng năng lượng sạch như điện năng lượng mặt trời, thiết bị tiết kiệm điện 

như đèn led.  

5. Kinh phí: 45.800.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu, tám 

trăm nghìn đồng).  

Điều 2. Giao UBND thành phố Phan Thiết căn cứ nội dung kế 

hoạch, nhiệm vụ thiết kế và kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc 

công trình Cổng chào đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết được phê 

duyệt để thực hiện theo quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây 

dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuâṇ 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                KT. CHỦ TỊCH     

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;       PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4;         

- Lưu: VT, KGVXNV. Hương 

 

 

 

                            Nguyễn Đức Hòa 
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