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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

   Số:         /UBND-QLĐT 

V/v đề nghị đăng tải thông báo 

mời thi tuyển phương án kiến trúc 

công trình Trụ sở làm việc của 

Thành ủy, HĐND, UBND và các 

khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Sầm Sơn, ngày      tháng         năm 2020 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Báo Thanh Hóa. 

 

Căn cứ Quyết định 5288/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Ban hành nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc công 

trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

Căn cứ Quyết định 5289/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Ban hành Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở 

làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn. 

UBND thành phố Sầm Sơn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Báo 

Thanh Hóa đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa và Báo 

Thanh Hóa thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc 

của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố 

Sầm Sơn, nội dung như sau: 

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

 2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: UBND thành phố Sầm Sơn. 

          3. Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi 

tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp.  

 4. Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 

11/12/2020. 

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 11/01/2021 tại Ban QLDA 

đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (số 20, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí 

(gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây 

dựng...) tại địa chỉ: Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (số 20, đường 

Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 



Người liên hệ:   Ông Lương Văn Thịnh (Trưởng phòng Điều hành dự án 1- 

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn, Số điện thoại: 0979.181.985). 

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh nhân dân 

hoặc thẻ căn cước khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển. 

UBND thành phố Sầm Sơn rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt 

tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi./. 

Nơi nhận: 
- Cổng TT điện tử tỉnh Thanh Hóa; 
- Cổng TT điện tử thành phố Sầm Sơn; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; 
- Lưu: VT, QLĐT(Bình). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu đơn đăng ký dự thi tuyển: 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

PHƢƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA THÀNH 

ỦY, HĐND, UBND VÀ CÁC KHỐI ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THÀNH 

PHỐ SẦM SƠN 

............................., ngày......... tháng .......... năm 202… 

Kính gửi: UBND thành phố Sầm Sơn. 

Tên đơn vị dự thi: ................................................................................................... 

Thành viên liên kết: ................................................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc:....................................................................................................... 

Điện thoại:………………………………… Fax:................................................... 

E-mail: 

Website:................................................................................................................... 

Chúng tôi đồng ý tham dự Cuộc thi thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của 

Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm 

Sơn. 

  

Kèm theo bản đăng ký dự thi này có 

các giấy tờ sau: 

- Giấy tờ chứng minh về quyền hành 

nghề và giấy tờ chứng minh tư cách 

pháp nhân của đơn vị. 

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình 

hoạt động và thành tích đạt được của 

đơn vị. 

- Văn bản hợp tác liên danh (nếu có) 

Chữ ký và họ tên của người đại 

diện có thẩm quyền và con dấu 

pháp nhân 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 

   Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành nhiệm vụ thiết kế thi tuyển phương án kiến trúc công trình  

Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể,  

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Kiến trúc 2019; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc 

của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị 

sự nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc 

công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, 

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến 

trúc dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, 

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Theo đề nghị Sở Xây dựng tại Công văn số 7568/SXD-HĐXD ngày     

02/12/2020, của UBND thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 3942/TTr-UBND 

ngày 20/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định “Nhiệm vụ thiết kế thi tuyển 

phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND 

và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn”. 

Điều 2. UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện thi 

tuyển đảm bảo theo quy định của pháp luật. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các đơn vị 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Thành ủy Sầm Sơn; 

- Lưu: VT, CN.(M12.2) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

   

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ  

Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, 

HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /  /2020 của  

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

1. Các căn cứ pháp lý 

Căn cứ Luật Xây dựng 2014; 

Căn cứ Luật Kiến trúc 2019; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc 

của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị 

sự nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc 

công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, 

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Các văn bản khác có liên quan. 

2. Thông tin chung về nhiệm vụ thiết kế 

- Tên dự án: Trụ sở làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn. 

- Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

3. Sự cần thiết và mục đích lập nhiệm vụ thiết kế 

3.1. Sự cần thiết: Làm cơ sở để tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công 

trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các 

khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

3.2. Mục đích: Lựa chọn phương án thiết kế đầu tư xây dựng mới trụ sở 
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làm việc đáp ứng đầy đủ các khu chức năng là nơi làm việc cho cán bộ, công 

chức, viên chức, tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động của Thành ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và khối đoàn thể thành phố Sầm Sơn. 

4. Thông tin về khu đất thực hiện dự án: 

4.1. Vị trí, giới hạn khu đất: Khu đất xây dựng Trụ sở làm việc của Thành 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn có vị trí thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung 

tâm hành chính thành phố Sầm Sơn được UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt 

tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 25/8/2020; diện tích khu đất 

23.557,5m2; ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Đông: Giáp đường Quốc lộ 47; 

- Phía Tây: Giáp đường giao thông nội bộ và khu đất của Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố; 

- Phía Nam: Giáp đường giao thông nội bộ và trục cây xanh cảnh quan; 

- Phía Bắc: Giáp đường Ven biển. 

4.2. Hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc công trình: 

- Hiện trạng sử dụng đất chủ yếu là đất nông nghiệp.  

- Hiện trạng giao thông: Phía Bắc khu đất tiếp giáp Quốc lộ 47. Ngoài ra 

còn có các tuyến đường nội đồng, chủ yếu là đường đất. 

- Hiện trạng cấp điện: Hiện tại khu vực chưa có hệ thống cấp điện sinh 

hoạt. Đường dây 110kV cấp điện cho trạm 110kV thành phố Sầm Sơn (tại 

phường Trường Sơn) đi giáp sông Rào tại phía Nam khu đất. Hiện trạng có các 

đường dây cấp điện 35kV, 10kV từ trạm điện 110kV thành phố Sầm Sơn đi qua 

khu đất để cấp cho các trạm phụ tải (các thôn thuộc xã Quảng Châu) xung quanh 

khu đất. Ngoài ra có một số đường dây điện hạ thế tạm thời cấp điện từ các trạm 

phụ tải cho một số dự án xây dựng bên cạnh khu đất.  

- Hiện trạng cấp nước: Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống cấp nước sinh 

hoạt. Đường ống D400 cấp nước từ thành phố Thanh Hóa cho thành phố Sầm 

Sơn chạy dọc Quốc lộ 47 ở phía Bắc khu đất. 

- Hiện trạng san nền, thoát nước: Khu vực chủ yếu là ruộng trũng và kênh 

mương, ao hồ; cao độ mặt từ -0,2 đến 0,3m. Thấp hơn Quốc lộ 47 từ 

2,5m÷3,0m. Khi có mưa lớn, nước mưa chủ yếu thoát ra sông Rào rồi đổ ra cống 

Trường Lệ.    

4.3. Chỉ tiêu quy hoạch: Căn cứ theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung 

tâm hành chính thành phố Sầm Sơn được UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt 

tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 (Đơn vị tham gia dự thi có 

thể đề xuất giải pháp tối ưu hơn nhưng cần nêu rõ lý do, giải pháp thực hiện, 

đảm bảo tính khả thi của dự án, phù hợp với nhu cầu sử dụng). 
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4. Các yêu cầu cụ thể cho nhiệm vụ thiết kế 

4.1. Quy mô công trình: Thực hiện theo Nghị quyết số 161/NQ-HĐND 

ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Đơn vị tham gia dự thi 

có thể đề xuất giải pháp tối ưu hơn nhưng cần nêu rõ lý do, giải pháp thực hiện, 

đảm bảo tính khả thi của dự án, phù hợp với nhu cầu sử dụng). 

4.2. Dự kiến tổng mức đầu tư: Không quá 193 tỷ đồng (theo Nghị quyết số 

161/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa).  

4.3. Các yêu cầu về kiến trúc: 

- Yêu cầu hình thức kiến trúc mang tính chất tiêu biểu, dễ nhận diện bản 

sắc địa phương. 

- Tận dụng thông gió, chiếu sáng tự nhiên, ưu tiên sử dụng vật liệu truyền 

thống địa phương, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường,... 

- Có giải pháp quản lý và vận hành thuận tiện. 

4.4. Yêu cầu công năng sử dụng: 

- Quy hoạch tổng mặt bằng tuân thủ theo quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500  

Trung tâm hành chính thành phố Sầm Sơn được UBND thành phố Sầm Sơn phê 

duyệt tại Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 25/8/2020. Đây là chỉ tiêu cơ bản 

để tham khảo, các đơn vị tham gia thi tuyển có thể nghiên cứu đề xuất phương án 

thiết kế tổng mặt bằng và hình khối kiến trúc công trình Trung tâm hành chính tối 

ưu, đảm bảo thẩm mỹ, hài hòa, ăn nhập với cảnh quan chung của khu vực.  

- Khối làm việc: Khối làm việc bố trí đầy đủ diện tích làm việc và các bộ 

phận chức năng đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo 

hoạt động cho cán bộ, công chức, viên chức các tổ chức, cơ quan: Thành ủy 

thành phố Sầm Sơn; Hội đồng nhân dân thành phố Sầm Sơn; Ủy ban nhân dân 

thành phố Sầm Sơn; các khối đoàn thể thành phố Sầm Sơn; các đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn. 

- Khối hội trường: Tối thiểu 450 chỗ.  

- Khối hậu cần: Nhà ăn phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, nhân viên 

hoạt động tại tòa nhà và nhu cầu ngoại giao. Quy mô tính toán diện tích nhà ăn 

đề xuất cần có bảng tính giải trình hợp lý, đảm bảo thuận tiện trong quản lý và 

sử dụng, phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành. Tùy theo giải pháp thiết kế, có thể 

trang trí thêm những hình tượng mang tính chất địa phương hoặc đặc trưng của 

biển để tạo sự sinh động cho công trình. Nhà ăn có thể tách riêng hoặc hợp khối 

với Nhà làm việc nhưng cần đảm bảo công năng sử dụng độc lập, không chồng 

chéo với khu vực làm việc. 

- Các công trình phụ trợ: Tính toán theo quy định hiện hành. 

- Trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật: Tính toán đồng bộ, đảm bảo hoạt động 

của tòa nhà. 
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4.5. Yêu cầu kỹ thuật: 

- Tuân thủ hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.  

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng phải phù hợp với yêu cầu của Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính 

đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng, phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương.   

4.6. Yêu cầu gắn kết cảnh quan chung khu vực: 

- Khu vực thực hiện dự án nằm trong khu trung tâm hành chính mới của 

thành phố Sầm Sơn. Cần đề xuất giải pháp giao thông kết nối với các tuyến giao 

thông đối ngoại tại khu vực này hợp lý, đảm bảo giao thông thông suốt, thuận 

lợi cho việc tiếp cận và không ùn tắc giao thông. Nghiên cứu giải pháp tiếp cận 

theo các hướng: tiếp cận ra vào dành cho đối tượng sử dụng xe cá nhân; đối 

tượng sử dụng phương tiện công cộng (xe bus, taxi…); lối tiếp cận riêng cho 

khu vực Hội trường đa năng khi tổ chức Hội nghị; lối tiếp cận riêng cho Thường 

trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và đón tiếp khách quốc tế (phía đường 

ven biển và Quốc lộ 47). 

- Nghiên cứu khu vực để xe riêng cho cán bộ công chức, nhân viên làm 

việc tại Khu trung tâm hành chính, cho khách đến liên hệ công tác và tham dự 

hội nghị. 

4.7. Các yêu cầu liên quan khác: 

- Cần có phương án cụ thể đảm bảo an ninh khu vực. 

- Phương án thi công phải đảm bảo phù hợp với vị trí xây dựng và điều 

kiện thực tế ở địa phương. Ưu tiên các giải pháp kỹ thuật công nghệ tiến tiến, 

tiết kiệm vốn đầu tư. 

- Cần có thuyết minh sơ bộ giải pháp quản lý và khai thác sử dụng công 

trình. Chi phí vận hành công trình, giải pháp tiết kiệm năng lượng (nếu có)./. 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND 

 

   Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc công trình  

Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể,  

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Kiến trúc 2019; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc 

của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình 

Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án 

Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp thành phố Sầm Sơn; 

Theo đề nghị Sở Xây dựng tại Công văn số 7568/SXD-HĐXD ngày     

02/12/2020, của UBND thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 3942/TTr-UBND ngày 

20/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định “Quy chế thi tuyển phương án kiến 

trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, 

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn”. 
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Điều 2. UBND thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện thi 

tuyển đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Xây dựng; Thành ủy và UBND thành phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các đơn vị 

và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CN.(M12.3) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ THI TUYỂN 

Phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND 

và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /      /2020 của  
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

Điều 1. Thông tin chung cuộc thi 

1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc 

của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự 

nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

2. Cơ quan quyết định thi tuyển: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

3. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn. 

4. Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

Điều 2. Hình thức, quy mô, tính chất, mục đích, yêu cầu của cuộc thi 

1. Tính chất, mục đích thi tuyển: Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc 

công trình Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và 

các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn nhằm mục đích lựa chọn 

phương án kiến trúc tốt nhất cho công trình mang tính biểu tượng của một thành 

phố du lịch trẻ. Công trình sẽ là một điểm nhấn kiến trúc của thành phố, có ý nghĩa 

lớn về chính trị và văn hóa, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị, tạo sự hấp dẫn và 

quảng bá hình ảnh thành phố Sầm Sơn đến với du khách trong nước và quốc tế. 

2. Yêu cầu: Thực hiện dự án Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị 

quyết số 161/NQ-HĐND ngày 04/4/2019. 

3. Hình thức, quy mô thi tuyển:  

- Hình thức thi tuyển rộng rãi. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức (gọi 

tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp.  

- Hình thức tuyển chọn: Tiến hành xét duyệt qua 02 vòng: 

+ Vòng 1: Hội đồng Thi tuyển chấm sơ bộ, lựa chọn 03 phương án và thông 

báo cho các đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án theo ý kiến tham gia góp ý của Hội 

đồng thi tuyển. 
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+ Vòng 2: Sau khi hoàn thiện xong phương án, các đơn vị tư vấn được bảo vệ 

phương án trước Hội đồng thi tuyển và các đại biểu được mời. Hội đồng thi tuyển 

đưa ra đánh giá, xem xét, quyết định bằng hình thức chấm điểm bằng phiếu kín. 

Điều 3. Điều kiện dự thi; tiêu chí, nội dung, trình tự tổ chức; thời gian, 

địa điểm tổ chức cuộc thi; hồ sơ dự thi; tính hợp lệ của hồ sơ dự thi 

1. Quy định về điều kiện dự thi 

a) Những đối tượng được phép tham gia dự thi: 

- Là các tổ chức, cá nhân trong nước hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế 

công trình có nhu cầu tham gia thi tuyển. 

- Các đơn vị tư vấn dự thi có thể liên danh với nhau để tham gia thi tuyển, 

mỗi đơn vị chỉ được tham gia vào một liên danh. 

b) Những đối tượng không được phép tham gia dự thi: 

- Thành viên Hội đồng thi tuyển; 

- Thành viên của Tổ kỹ thuật; 

- Chuyên gia cố vấn cho Hội đồng thi (nếu có); 

- Các cá nhân liên quan đến nhiệm vụ tổ chức cuộc thi trong cơ quan quản lý 

nhà nước. 

2. Tiêu chí cuộc thi: Lựa chọn phương án thiết kế tối ưu để thực hiện đầu tư 

xây dựng dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn 

thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

3. Nội dung cuộc thi 

a) Phương pháp đánh giá 

- Tất cả các thành viên Hội đồng được nghiên cứu hồ sơ dự thi, được trao 

đổi, tranh luận về nội dung của hồ sơ dự thi trong các cuộc họp do Chủ tịch hội 

đồng chủ trì. 

- Căn cứ yêu cầu, quy định trên thang điểm được phê duyệt, các thành viên 

đánh giá, xếp hạng hồ sơ dự thi bằng cách bỏ phiếu được tổ chức công khai với đầy 

đủ các thành viên trong Hội đồng. 

- Tổ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng tổng hợp kết quả các phiếu đánh giá lập 

thành biên bản; các phương án dự thi được xếp hạng theo tổng số điểm từ cao 

xuống thấp. 

- Hội đồng thi tuyển phương án báo cáo kết quả thi tuyển vòng 1 để lựa chọn 

03 (ba) phương án tốt nhất và tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Hội 

đồng thi tuyển. Sau khi hoàn thiện xong nộp lại phương án và được bảo vệ phương 
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án trước Hội đồng thi tuyển. 

b) Cơ cấu chấm điểm: Chấm theo thang điểm 100, cụ thể: 

- Quan điểm và ý tưởng thiết kế, kiến trúc độc đáo: 20 điểm; 

- Giải pháp thiết kế tiết kiệm vốn đầu tư, chi phí vận hành công trình khi đi 

vào hoạt động: 20 điểm; 

- Quan điểm và ý tưởng thiết kế, kiến trúc mang dấu ấn truyền thống địa 

phương: 10 điểm; 

- Chi tiết kiến trúc của các hạng mục chính: 10 điểm; 

- Giải pháp thiết kế phù hợp khí hậu, tiết kiệm năng lượng: 10 điểm; 

- Giải pháp kết cấu, công nghệ thi công phù hợp thực tế địa phương: 10 điểm; 

- Sự phù hợp với quy hoạch phát triển: 10 điểm. 

- Sáng kiến đột phá: 10 điểm. 

c) Lựa chọn phương án 

- Vòng 1:  

+ Hội đồng thi tuyển tuyển chọn 03 (ba) phương án thiết kế kiến trúc dự thi 

có số điểm cao nhất nhưng phải  60 điểm để lựa chọn vào vòng 2. Trường hợp 

không có phương án thiết kế kiến trúc dự thi vượt trội (không có phương án nào có 

tổng số điểm  60 điểm). Hội đồng thi tuyển đề nghị đơn vị tổ chức thi tuyển tổ 

chức thi tuyển lại. 

+ Đơn vị tổ chức thi tuyển chuyển trả các phương án đạt vòng 1 cho cá nhân, 

tổ chức dự thi tuyển, chỉnh sửa lại phương án theo ý kiến đóng góp của Hội đồng 

và nộp lại Ban tổ chức để tổ chức chấm vòng 2. 

- Vòng 2: 

+ Hội đồng tổ chức họp đánh giá phân loại 03 (ba) phương án sau khi được 

chỉnh sửa với sự tham gia bảo vệ phương án của đại diện tổ chức, cá nhân dự thi 

tuyển. Hội đồng phân thích, đánh giá công khai và lựa chọn phương án dự thi bằng 

hình thức bỏ phiếu. Các phương án được xếp giải theo thứ tự từ cao đến thấp nhưng 

phải  60 điểm. Phương án xếp giải nhất có số điểm  90 điểm, phương án xếp giải 

nhì có số điểm  80 đến < 90 điểm, phương án xếp giải ba có số điểm  60 đến <80 

điểm. Phương án có cùng số điểm sẽ được xét chọn theo chỉ số phụ. Ưu tiên cho 

các đơn vị từng có phương án đoạt giải cao trong các cuộc thi về thiết kế kiến trúc. 

+ Trường hợp không có phương án nào đảm bảo yêu cầu thi tuyển (có số 

điểm vòng 2 < 60 điểm), chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho tổ chức thi 

tuyển lại.  
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d) Công bố kết quả thi tuyển  

- Căn cứ kết quả chấm điểm của Hội đồng thi tuyển, đơn vị tổ chức thi tuyển 

tổng hợp, báo cáo kết quả thi tuyển và đề xuất phương án chọn để cấp quyết định 

đầu tư phê duyệt và công bố công khai.  

- Các đơn vị tư vấn tham gia dự tuyển không có quyền yêu cầu Hội đồng thi 

tuyển, đơn vị tổ chức thi tuyển giải trình về việc chấm điểm và xếp hạng các 

phương án dự thi. 

4. Trình tự, thời gian tổ chức: 

Thực hiện theo Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc 

công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn 

vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. Trường hợp có thay đổi, đơn vị tổ chức cuộc thi 

sẽ thông báo cụ thế đến các đơn vị tham gia cuộc thi. 

5. Địa điểm tổ chức cuộc thi 

Tại trụ sở làm việc UBND thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Đơn vị tổ 

chức cuộc thi): Số 06, đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn. 

Điện thoại: 02373.823.650  Fax: 02373.826.333. 

6. Hồ sơ dự thi 

a) Thủ tục đăng ký dự thi: 

Khi tham gia dự thi, các tổ chức, cá nhân phải đăng ký dự thi và nộp cho chủ 

đầu tư những giấy tờ sau: 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo Quy chế này); 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh hành nghề và giấy tờ chứng minh tư 

cách pháp nhân của đơn vị theo quy định; 

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và thành tích đạt được của tổ 

chức, cá nhân (nêu rõ các cuộc thi đã tham gia và giải thưởng đạt được, nếu có); 

- Hồ sơ dự thi; 

- Văn bản thỏa thuận liên danh (nếu có). 

b) Hồ sơ dự thi: 

- Các Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất; bản 

đồ đánh giá hiện trạng về kiến trúc, cảnh quan và quỹ đất xây dựng; bản đồ hiện 

trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng các công trình; 

bản vẽ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan; bản vẽ triển khai các 

mặt đứng các hướng; bản vẽ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; bản vẽ tổng hợp 
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bố trí đường dây, đường ống; bản vẽ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành 

lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. 

- Các bản vẽ Kiến trúc: Bản vẽ tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500 thể hiện 

sơ đồ vị trí, giới hạn khu đất tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000; các bản vẽ phối cảnh toàn 

cảnh khu Trung tâm hành chính, nội thất một số phòng điển hình như phòng làm 

việc, sảnh chính, Hội trường, phòng họp...; các bản vẽ mặt đứng; bản vẽ mặt bằng 

các tầng, ghi rõ từng phòng chức năng, diện tích làm việc; các bản vẽ mặt cắt qua 

những vị trí quan trọng. 

- Thuyết minh phương án dự thi: Phải thuyết minh rõ các tiêu chuẩn áp dụng 

trong thiết kếvà tính toán chi tiết về quy mô diện tích làm việc, diện tích sử dụng, 

diện tích sàn của từng đơn vị và diện tích sử dụng chung, các giải pháp về phong 

cách kiến trúc, hình khối kiến trúc và công năng sử dụng, những đáp ứng về yêu 

cầu quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc khu vực; phải nêu rõ các giải pháp kỹ thuật 

bên trong và bên ngoài. Các phương án đảm bảo cung cấp điện, nước; vệ sinh môi 

trường; phòng chống cháy nổ; thông gió tự nhiên, nhân tạo; chiếu sáng tự nhiên, 

nhân tạo; hành lang, lối thoát hiểm và các công năng khác,... Thể hiện đầy đủ các 

chỉ tiêu: diện tích làm việc, diện tích sử dụng, diện tích sàn, diện tích xây dựng 

công trình chính, công trình phụ trợ, diện tích cây xanh, giao thông nội bộ, diện tích 

đất và tính toán các hệ số theo quy định. 

- Về tổng mức đầu tư của dự án: Phải nghiên cứu các phương pháp để tính 

toán tương đối đầy đủ và chính xác tổng mức đầu tư của dự án đầu tư.  

- Tất cả bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A2 đóng thành 15 quyển. Bản vẽ phải 

thể hiện đầy đủ kích thước và những ghi chú cần thiết; ngoài các bản vẽ A2 đóng 

quyển phải có 01 bộ bản vẽ A0 đóng thành panô để treo trưng bày và báo cáo trước 

Hội đồng; đồng thời phải sử dụng đèn chiếu để báo cáo trước Hội đồng tuyển chọn. 

- Ngôn ngữ sử dụng: Bằng Tiếng Việt. 

- Đồng tiền sử dụng trong hồ sơ dự thi: Việt Nam đồng (VNĐ). 

8. Tính hợp lệ của hồ sơ dự thi 

- Hồ sơ dự thi phải thống nhất về ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc song ngữ). 

- Đơn vị đo lường theo quy định Việt Nam. 

- Đơn vị tiền tệ tính bằng đồng tiền Việt Nam. 

- Hồ sơ dự thi vòng 1 không được phép đưa tên, biểu tượng của đơn vị tư vấn 

hay tác giả lên bản vẽ, thuyết minh. 

Điều 4. Thành phần Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và thông tin 

cơ bản về chuyên môn, kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng. 

Thành phần Hội đồng có số lượng là 09 người theo Quyết định số 4566/QĐ-
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UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thi 

tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố 

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  

Điều 5. Chi phí tổ chức cuộc thi, cơ sở tính thiết kế phí cho công trình 

Theo Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến 

trúc Dự án Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và 

các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn; Nghị quyết số 161/NQ-

HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

Điều 6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng 

Theo Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển phương án kiến 

trúc Dự án Trụ sở làm việc của thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và 

các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. Cụ thể: 

- Giải nhất (01 giải): 150.000.000 đồng; 

- Giải nhì (01 giải):  50.000.000 đồng; 

- Giải ba (01 giải): 30.000.000 đồng. 

Giá trị giải thưởng trên đã bao gồm các loại thuế phí theo quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam. 

Điều 7. Quyền, trách nhiệm của các bên liên quan, bản quyền tác giả 

1. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển, tuyển 

chọn 

Tác giả phương án kiến trúc xếp hạng nhất được ưu tiên lựa chọn thương 

thảo, ký kết hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Trường hợp không thương 

thảo được hoặc tác giả tự nguyện không tiếp tục tham gia thì tác giả của phương án 

được xếp hạng tiếp theo được chọn để thương thảo, ký kết hợp đồng. 

2. Trách nhiệm của Đơn vị tổ chức cuộc thi 

- Thực hiện theo Quy chế thi tuyển, tuyển chọn đã được phê duyệt. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. 

Không dùng ảnh hưởng của mình để làm sai lệch kết quả thi tuyển, tuyển chọn. 

- Thực hiện việc thương thảo, ký kết hợp đồng với tác giả được chọn theo 

quy định. 
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3. Bản quyền tác giả: 

Tác phẩm tham gia dự thi phải thực hiện và được bảo hộ quyền tác giả (nếu 

trúng giải) theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009 và Nghị định số 

22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

sở hữu trí tuệ năm 2009 về Quyền tác giả, quyền liên quan. 

Điều 8. Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi 

Theo Phụ lục kèm theo. 

Điều 9. Các nội dung khác 

1. Hồ sơ dự thi của các đơn vị được Đơn vị tổ chức cuộc thi bảo mật trong 

suốt thời gian lưu trữ và đảm bảo quyền tác giả đồ án. 

2. Chủ đầu tư là chủ sở hữu các phương án đạt giải. 

3. Các tác giả dự thi phải tự chịu trách nhiệm bản quyền tác giả đối với tác 

phẩm dự thi. Trong trường hợp tranh chấp về bản quyền tác giả gây thiệt hại cho 

Đơn vị tổ chứccuộc thi thì tác giả phải bồi thường các thiệt hại đó. 

3. Đơn vị tổ chức không hoàn trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các 

tổ chức, cá nhân ngoại trừ giải thưởng dành cho đơn vị đạt giải theo quy định tại 

Điều 5 của Quy chế này. 

4. Hồ sơ sản phẩm dự thi mà Đơn vị tổ chứccuộc thi nhận được sau thời hạn 

quy định nộp sản phẩm dự thi đều được coi là không hợp lệ và được gửi trả lại cho 

đơn vị tham dự theo nguyên trạng, trừ tài liệu làm rõ hồ sơ sản phẩm dự thi theo 

yêu cầu của Hội đồng thi tuyển. 

5. Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ sản phẩm dự thi đã nộp, tổ chức, cá nhân 

dự thi phải có văn thư đề nghị và Ban tổ chức chỉ chấp thuận nếu nhận được văn 

thư đề nghị trước thời hạn nộp sản phẩm dự thi; văn thư đề nghị rút sản phẩm dự 

thi phải được gửi riêng biệt với sản phẩm dự thi. 

6. Đối với thành viên trong Đơn vị tổ chức, Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật 

vi phạm quy chế làm việc, quy chế thi tuyển thì tùy theo mức độ vi phạm, Cơ quan 

tổ chức cuộc thi căn cứ Quy chế thi tuyển và Quy chế làm việc để xem xét quyết 

định mức độ xử lý hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý. 

7. Mọi tranh chấp trong quá trình thực hiện thi tuyển (nếu có) được giải quyết 

theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành./. 
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Phụ lục: Kèm theo Quy chế Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của thành ủy, 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

 
BẢN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ LÀM VIỆC 

CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND VÀ CÁC KHỐI ĐOÀN THỂ, ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP THÀNH PHỐ SẦM SƠN 

............................., ngày......... tháng .......... năm 202... 

Kính gửi: UBND thành phố Sầm Sơn. 

 

Tên đơn vị dự thi: ................................................................................................... 

Thành viên liên kết: ................................................................................................ 

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc:....................................................................................................... 

Điện thoại:………………………………… Fax:................................................... 

E-mail: 

Chúng tôi đồng ý với Quy chế thi tuyển và tự nguyệntham dự Cuộc thi thiết kế kiến 

trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, 

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

  

Kèm theo bản đăng ký dự thi này 

có các giấy tờ sau: 

- Giấy tờ chứng minh về quyền hành 

nghề và giấy tờ chứng minh tư cách 

pháp nhân của đơn vị. 

- Bản giới thiệu tóm lược quá trình 

hoạt động và thành tích đạt được của 

đơn vị. 

- Văn bản hợp tác liên danh (nếu có) 

 Chữ ký và họ tên của người đại 

diện có thẩm quyền và con dấu 

pháp nhân 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HOÁ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND 

 

   Thanh Hoá, ngày        tháng       năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế  

kiến trúc công trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND  

và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật Kiến trúc năm 2019; 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 

17/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 04/4/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc của Thành 

ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp 

thành phố Sầm Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 6030/SXD-

HĐXD ngày 29/9/2020, của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn tại Tờ trình số 

2977/TTr-UBND ngày 07/08/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công 

trình Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, UBND và các khối đoàn thể, đơn vị 

sự nghiệp thành phố Sầm Sơn với các nội dung chủ yếu sau:  

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích: Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ 

sở làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các khối 

đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn nhằm mục đích lựa chọn phương 

án kiến trúc tốt nhất, công năng sử dụng hợp lý nhất cho công trình mang tính 

biểu tượng của một thành phố du lịch trẻ. Công trình sẽ là một điểm nhấn kiến 

trúc của thành phố, có ý nghĩa lớn về chính trị và văn hóa, góp phần hoàn thiện 

kiến trúc đô thị, tạo sự hấp dẫn và quảng bá hình ảnh thành phố Sầm Sơn đến 

với du khách trong nước và quốc tế. 

1.2. Yêu cầu: Thực hiện dự án Trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND, 

UBND và các khối đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn được Hội 
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đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

161/NQ-HĐND ngày 04/4/2020. 

2. Nội dung Kế hoạch 

2.1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trụ sở làm 

việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các khối đoàn thể, 

đơn vị sự nghiệp thành phố Sầm Sơn. 

2.2. Địa điểm xây dựng: Phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn; thuộc 

Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính thành 

phố Sầm Sơn.  

2.3. Hình thức thi tuyển: 

- Hình thức thi tuyển rộng rãi: Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức 

(gọi tắt là đơn vị tư vấn) trên toàn quốc có năng lực chuyên môn phù hợp 

- Hình thức tuyển chọn: Tiến hành xét duyệt qua 2 vòng: 

+ Vòng 1: Hội đồng Thi tuyển chấm sơ bộ, lựa chọn 03 phương án tốt 

nhất và thông báo cho các cá nhân, tổ chức tiếp tục hoàn thiện phương án theo ý 

kiến tham gia góp ý của Hội đồng thi tuyển. 

+ Vòng 2: Sau khi hoàn thiện xong phương án, các tổ chức, cá nhân được 

bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển và các đại biểu được mời. Hội đồng 

thi tuyển đưa ra đánh giá, xem xét, quyết định. 

2.4. Hội đồng thi tuyển: 

a) Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đánh giá, xếp hạng các phương 

án dự thi, giúp chủ đầu tư chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu 

về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

và bảo vệ môi trường để thiết kế xây dựng công trình. 

b) Thành phần Hội đồng: Thành phần Hội đồng có số lượng là 09 người. 

- Chủ tịch hội đồng: Chuyên gia có kinh nghiệm, đã thiết kế kiến trúc 

công trình đã xây dựng, có uy tín nghề nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc. Chủ tịch 

Hội đồng do Hội đồng bầu ra hoặc chủ đầu tư mời. 

- Phó Chủ tịch hội đồng: Lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn. 

- Thành viên hội đồng: 

+ Lãnh đạo Sở Xây dựng Thanh Hóa. 

+ Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa. 

+ Lãnh đạo Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa. 

+ Chuyên gia thuộc Hội kiến trúc sư Thanh Hoá. 

+ 03 Kiến trúc sư có kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc. 

c) Sau khi xác định cụ thể các thành viên tham dự UBND thành phố Sầm 
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Sơn có trách nhiệm dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn trình 

UBND tỉnh xem xét và phê duyệt. 

2.5. Tổ kỹ thuật: 

Giao UBND thành phố Sầm Sơn thành lập Tổ kỹ thuật gồm các thành viên 

là cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc UBND thành phố để thực hiện công 

tác tổ chức thi tuyển đến khi công bố kết quả, trao giải và sẽ tự giải tán sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên Tổ kỹ thuật có trách nhiệm giúp việc cho 

Hội đồng thi tuyển các nhiệm vụ như sau: 

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục, tài liệu pháp lý, thông tin về kiến trúc, quy 

hoạch khu đất xây dựng, quy mô, tính chất, mục đích yêu cầu tuyển chọn;  

- Lập hoặc đề xuất đơn vị giúp chủ đầu tư xác định nhiệm vụ thiết kế, quy 

chế thi tuyển theo quy định; 

- Xây dựng Quy chế làm việc và tiêu chí chấm giải của Hội đồng để báo 

cáo thông qua tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng; 

- Thông báo mời, cung cấp các số liệu, bản đồ hiện trạng khu đất, thông 

tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng và các thông tin khác có liên quan cho các 

đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp tham gia dự thi; 

- Phổ biến các quy định về hồ sơ dự thi và tổng hợp danh sách, số lượng 

các Đơn vị tư vấn tham dự thi tuyển; 

- Công bố kết quả thi tuyển và trao giải thưởng. 

3. Thời gian và kế hoạch thực hiện 

Stt Tên công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

1 Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển   Tháng 10/2020  

2 
Quyết định thành lập Hội đồng 

thi tuyển kiến trúc 
 Tháng 10/2020  

3 Phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế   Tháng 10/2020  

4 
Lập, thẩm định, phê duyệt Quy 

chế thi tuyển 
 Tháng 10/2020  

5 

Phát hành thư mời dự thi và 

cung cấp thông tin, thể lệ cuộc 

thi. 

 Tháng 10/2020 30 ngày 

6 
Các đơn vị nghiên cứu và thể 

hiện phương án kiến trúc 
 Tháng 11/2020 20 ngày 

7 Tiếp nhận hồ sơ dự thi  Tháng 11/2020 05 ngày 

8 

Gửi phương án cho các thành 

viên Hội đồng thi tuyển nghiên 

cứu, xem xét. 

 Tháng 11/2020 05 ngày 
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Stt Tên công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

9 

Vòng 1:  

Lựa chọn 03 phương án tốt nhất 

và tiếp tục hoàn hiện theo ý kiến 

đóng góp của Hội đồng thi 

tuyển để tham gia vòng 2. 

30/11/2020 10/12/2020 10 ngày 

10 

Vòng 2:  

Các đơn vị tư vấn bảo vệ phương 

án trước Hội đồng Thi tuyển. 

10/12/2020 15/12/2020 05 ngày 

11 

Hội đồng làm việc, thông qua 

phương án thiết kế kiến trúc và 

chấm điểm các phương án dự thi. 

15/12/2020 18/12/2020 03 ngày 

12 
Chủ đầu tư trình UBND tỉnh kết 

quả thi tuyển 
18/12/2020 23/12/2020 05 ngày 

13 
Công bố kết quả và trao giải 

thưởng 
 Tháng 12/2020  

4. Kinh phí tổ chức thi tuyển: Giao Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.  

Điều 2. UBND thành phố Sầm Sơn tổ chức triển khai thực hiện thi tuyển 

phương án thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc đảm bảo theo quy định. 

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thành 

phố Sầm Sơn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Thành uỷ Sầm Sơn; 

- Lưu: VT, CN.(M9.11) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Mai Xuân Liêm 
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