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Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật
trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020,
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xin báo cáo Bộ trưởng về việc ban hành
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật
tượng đài và phù điêu như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH
MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN MỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH TƯỢNG ĐÀI VÀ PHÙ ĐIÊU
Ngày 02 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số
113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật (sau đây gọi tắt là Nghị định số
113/2013/NĐ-CP), Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12
năm 2013.
Sau 07 năm đi vào cuộc sống, Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02 tháng
10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật là văn bản quan trọng để
quy định, điều chỉnh các hoạt động mỹ thuật về cơ bản đã giúp cho công tác
quản lý mỹ thuật thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà
nước trong hoạt động mỹ thuật, tạo hành lang pháp lý phù hợp cho sự phát
triển hoạt động mỹ thuật.
Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 113/NĐ-CP quy định: “Các chi phí xây
dựng dành cho mỹ thuật trong công trình thực hiện theo định mức ngành mỹ
thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn”
Trên thực tế, trong những năm qua các công trình mỹ thuật (tượng đài,
phù điêu) chưa có định mức kinh tế, gây khó khăn cho chủ đầu tư và các đơn vị
thực hiện khi lập dự toán và phê duyệt dự toán, thanh quyết toán.
Ngày 21 tháng 3 năm 2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết
định số 1020/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Bộ định mức xây dựng tượng
đài, phù điêu, tranh ghép gốm.
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II. MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN MỸ THUẬT
TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯỢNG ĐÀI VÀ PHÙ ĐIÊU
Việc xây dựng Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ
thuật xây dựng công trình tượng đài và phù điêu nhằm thực hiện các mục tiêu và
quán triệt các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau:
- Xây dựng các quy định định mức kinh tế - kỹ thuật phải đảm bảo cụ thể,
chi tiết, dễ áp dụng trong thực tiễn triển khai thực hiện hoạt động mỹ thuật.
- Nội dung quy định trong Thông tư không được vượt quá các quy định
của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, SOẠN THẢO THÔNG TƯ
Quá trình xây dựng, soạn thảo Thông tư, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và
Triển lãm đã thực hiện các hoạt động sau đây:
- Xây dựng Kế hoạch để Lãnh đạo Bộ ký Quyết định thành lập Ban soạn
thảo và Tổ Biên tập xây dựng Thông tư;
- Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo và nhiều buổi làm
việc nhóm chuyên gia để thảo luận về những vấn đề cần điều chỉnh quy định chi
tiết trong dự thảo Thông tư;
- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại cuộc họp và các buổi làm viêc với chuyên
gia, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo
Thông tư và gửi lấy ý kiến tới Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành
phố; Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Văn hóa Cơ sở, Cục Điện ảnh,
Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng Bộ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ Thi đua khen thưởng. Đã tổ chức 02 Hội thảo tại Hà
Nội và Đà Nẵng và đăng tải Dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử Chính
phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để lấy ý
kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. Đến nay, Cục Mỹ thuật,
Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nhận được tổng số 37 văn bản tham gia ý kiến, trong
đó có 23 đơn vị đồng ý với Dự thảo, 14 đơn vị có ý kiến góp ý sửa đổi, làm rõ
một số nội dung. Các ý kiến góp ý được tổng hợp tiếp thu hoàn thiện Dự thảo.
- Vụ Kế hoạch, tài chính đã có ý kiến thẩm định tại Công văn số 656/CVKHTC ngày 22 tháng 10 năm 2020 về việc dự thảo Thông tư ban hành định mức
kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ thuật tượng đài và phù điêu.
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- Vụ Pháp chế đã có ý kiến thẩm định tại Công văn số 505/PC ngày 26
tháng 10 năm 2020 về việc thẩm định kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mỹ
thuật tượng đài và phù điêu.
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý
và hoàn thiện dự thảo Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO
THÔNG TƯ
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật xây
dựng công trình tượng đài và phù điêu gồm 04 điều quy định những nội dung
chủ yếu sau:
1. Điều 1 quy định về ban hành kèm theo Thông tư này là Định mức kinh
tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu
2. Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành
3. Điều 3 quy định về trách nhiệm thi hành theo
- Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật xây dựng công trình
tượng đài và phù điêu, bao gồm:
I. Chương I: Quy định chung, bao gồm 04 Điều:
1. Điều 1 quy định về đối tượng áp dụng và phạm vị điều chỉnh:
- Quy định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn
thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng mỹ thuật tượng đài và phù điêu
- Quy định và áp dụng cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức và các cá
nhân có liên quan xây dựng công trình mỹ thuật
2. Điều 2 nội dung định mức: quy định về mức hao phí vật liêu; mức hao
phí lao động; mức hao phí máy thi công
3. Điều 3 kết cấu của định mức gồm:
- Chương I. Quy định chung
- Chương II. Xây dựng công trình tượng đài
- Chương III. Xây dựng công trình phù điêu
4. Điều 4. hướng dẫn áp dụng: để lập đơn giá xây dựng công trình mỹ
thuật; yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công; theo
hệ thống định mức xây dựng chung do Bộ Xây dựng ban hành; hao phí phần thể
hiện; Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình; chi phí chuẩn bị đầu tư;
chi phí hội đồng nghệ thuật, chỉ đạo thể hiện phần mỹ thuật.
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II. Chương II: quy định định mức kinh tế-kỹ thuật phần mỹ thuật trong
xây dựng công trình tượng đài
- Thể hiện và thi công mẫu phác thảo bước 2 làm cơ sở để thể hiện và thi
công tượng đài tỉ lệ 1/1 các chất liệu: đất sét, thạch cao, composite, đá Marble,
đá Granite, đồng truyền thống, ép thủy lực chất liệu đồng, bê tông.
III. Chương III: quy định định mức kinh tế-kỹ thuật phần mỹ thuật trong
xây dựng công trình phù điêu
- Thể hiện và thi công mẫu phác thảo bước 2 làm cơ sở để thể hiện và thi
công tượng đài tỉ lệ 1/1 các chất liệu: đất sét, thạch cao, composite, đá Marble,
đá Granite, đồng truyền thống, phương pháp gò đồng, bê tông
Trên đây là Báo cáo các vấn đề cơ bản của dự thảo Thông tư ban hành
định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài
và phù điêu, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm xin kính trình Bộ trưởng
xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

- Như trên;
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch, tài chính;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, MĐ (10).
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