
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số:  207  /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

          Bình Thuận, ngày 02  tháng 10 năm 2020     

 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch 

quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi 

Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Công nhận Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né, tỉnh Bình Thuận; 

Nhằm tạo điểm nhấn cho Nhân dân và du khách khi đến thăm quan, nghỉ 

dưỡng tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Thuận chủ trương xây dựng Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né tại 02 

vị trí là điểm đầu và điểm cuối của Khu du lịch quốc gia Mũi Né, gồm: 

- 01 Cổng chào tại đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố 

Phan Thiết (cách vòng xoay Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thông khoảng 100m) - 

có hình ảnh vị trí đính kèm. 

- 01 Cổng chào tại đường ven biển ĐT 716, trên địa bàn thị trấn Phan Rí 

Cửa (xã Hòa Phú cũ), huyện Tuy Phong - có hình ảnh vị trí đính kèm. 

Để đảm bảo cho công tác triển khai các thủ tục liên quan đến việc xây 

dựng Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né đúng quy định và tiến độ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Thuận thông báo tổ chức Cuộc thi sáng tác phương án kiến 

trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né với nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Lựa chọn phương án kiến trúc tốt nhất để xây dựng Cổng chào Khu du 

lịch quốc gia Mũi Né có tính sáng tạo và khả thi. 

- Thông qua Cuộc thi nhằm thể hiện tình cảm của người dân, du khách, 

các tác giả dự thi đối với du lịch Bình Thuận, góp phần quảng bá hình ảnh điểm 

đến an toàn, thân hiện và những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của BìnhThuận 

đến với Nhân dân, du khách trong và ngoài nước. 

2. Yêu cầu  

Phương án kiến trúc Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né phải đảm 

bảo các tiêu chí về quy hoạch kiến trúc, quy hoạch giao thông, mang tính bền 

vững và tạo sự gắn kết hài hòa với không gian đô thị xung quanh và là điểm 

nhấn kiến trúc cảnh quan cho khu vực. Thể hiện được nét truyền thống, đồng 

thời đáp ứng tính văn minh, hiện đại, nổi bật được đặc trưng và định hướng phát 
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triển của Khu du lịch quốc gia du lịch Mũi Né, Bình Thuận. Bên cạnh đó, cũng 

phải thể hiện được hình ảnh, đặc trưng riêng gợi nhớ giá trị văn hóa, đất và 

người Bình Thuận. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Đối tượng dự thi  

Tất cả các họa sĩ, kiến trúc sư chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp và 

những người có năng khiếu về kiến trúc, mỹ thuật trong và ngoài tỉnh đều được 

tham gia Cuộc thi. 

2. Thể lệ Cuộc thi 

2.1. Nội dung thể hiện trên cổng chào 

Ý tưởng mỗi tác phẩm dự thi phải bám sát mục đích, yêu cầu Cuộc thi. 

Mỗi vị trí Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né gồm 02 mặt:  

- Hướng đến (khi vào KDLQG Mũi Né) thể hiện nội dung:  

KHU DU LỊCH QUỐC GIA MŨI NÉ KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH 

WELCOME TO MUI NE NATIONAL TOURISM PARK 

- Hướng về (khi ra khỏi KDLQG Mũi Né) thể hiện nội dung 

TẠM BIỆT QUÝ KHÁCH, HẸN GẶP LẠI 

GOODBYE, SEE YOU AGAIN 

2.2. Quy cách tác phẩm dự thi 

Mỗi tác phẩm dự thi được thể hiện trên giấy (không giới hạn khổ giấy), 

các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình theo tỷ lệ phù hợp; khai triển 

một số hạng mục (trường hợp cần làm rõ ý đồ thiết kế); thể hiện hình ảnh 3D, 

phối cảnh khu vực xung quanh và hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.  

Trên tác phẩm dự thi không được ký tên hoặc đánh dấu bất kỳ ký hiệu 

riêng nào.  

2.3. Kèm theo tác phẩm dự thi gồm 

- Thông tin tác giả: Họ tên người dự thi, số chứng minh Nhân dân (hoặc 

căn cước công dân) ghi rõ nơi cấp và ngày cấp, địa chỉ cư trú, email và điện 

thoại liên hệ. 

- Bản tóm tắt ý tưởng dự thi (không quá một trang giấy A4, font chữ 14), 

gồm những thông tin sau: Thuyết minh về ý nghĩa của tác phẩm; các thông số về 

tỷ lệ, kết cấu và đề xuất các vật liệu xây dựng Cổng chào… 

- Mỗi tác phẩm dự thi và các hồ sơ kèm theo tác phẩm đó được cho vào 

01 phong bì và gửi về Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Bình Thuận, số 86 Trần Hưng Đạo, Phan Thiết, Bình Thuận 

(gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính); đồng thời, tạo thành một thư mục 

điện tử và gửi về địa chỉ email congbinhbx@gmail.com (chuyên viên Phòng 

mailto:congbinhbx@gmail.com
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Quản lý Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình 

Thuận). 

2.4. Một số vấn đề lưu ý 

- Số lượng mẫu dự thi không hạn chế, một tác giả có thể gửi nhiều tác 

phẩm dự thi ở 02 vị trí. 

- Tác phẩm gửi tham gia dự thi không thực hiện đúng các quy định của 

Thể lệ Cuộc thi xem như không hợp lệ.  

- Tất cả các tác phẩm đã dự thi sẽ không trả lại cho tác giả. Các tác phẩm 

được trao giải thưởng Cuộc thi sẽ thuộc sở hữu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Bình Thuận.  

- Tác phẩm đạt giải nhất tại mỗi vị trí sẽ được Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Bình Thuận chọn để thiết kế xây dựng Cổng chào Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né, tỉnh Bình Thuận. 

- Thời gian gửi tác phẩm dự thi bắt đầu từ ngày ban hành Thông báo này 

đến hết ngày 30/11/2020 (tính theo dấu bưu điện). Công khai trưng bày các tác 

phẩm dự thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến Nhân dân trong 10 

ngày làm việc (từ 01/12 đến 10/12/2020). Thời gian chấm thi, phê duyệt kết quả 

dự kiến từ ngày 16 - 25/12/2020. Thời gian dự kiến công bố kết quả và trao giải 

Cuộc thi khoảng từ 26-31/12/2020. 

3. Giải thưởng Cuộc thi 

- 01 giải nhất/vị trí, trị giá 25.000.000 đồng/giải (tổng có 02 giải, mỗi vị 

trí 01 giải).  

- 06 giải khuyến khích, trị giá 5.000.000 đồng/giải (tổng có 6 giải, mỗi vị 

trí 03 giải).  

* Ghi chú: Các tác giả được nhận giải thưởng Cuộc thi phải thực hiện 

đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp 

việc Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở 

Xây dựng là Phó ban; thành viên gồm lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, 

Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Hội 

Văn học nghệ thuật tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Ủy ban nhân 

dân huyện Tuy Phong, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình, Hiệp hội Du lịch tỉnh 

và các cơ quan, đơn vị liên quan.   

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Hội Văn học nghệ 

thuật tỉnh tham mưu Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi là những 
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kiến trúc sư, hoạc sĩ có tên tuổi của địa phương và Trung ương, cùng một số 

lãnh đạo sở, ngành liên quan của tỉnh.  

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh tuyên truyền 

rộng rãi nội dung Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông để thu hút được 

nhiều tác phẩm dự thi. 

- Lập dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi từ nguồn sự nghiệp năm 2020 đã 

cấp cho Sở (nội dung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Cổng chào 

Khu du lịch quốc gia Mũi Né), trình Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung thông báo 

này đến cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa 

bàn tỉnh để biết, tham dự. 

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên 

thông tin nội dung Thông báo này trên Báo, Đài để nhiều người biết, cùng tham 

gia Cuộc thi. 

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, giúp Ủy 

ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức Cuộc thi bảo đảm đúng tiến độ 

đề ra./. 

 

Nơi nhận:                  KT. CHỦ TỊCH  
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;                  Nguyễn Đức Hòa 

- Báo Bình Thuận; 

- Đài PTTH tỉnh; 

- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 

- Hội Kiến trúc sư tỉnh; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. KGVXNV. Hương                  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào  

Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức  Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc Cổng chào  

Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận 

 

1. Họ và tên:...................................................................Giới tính:.................... 

Bút danh (nếu có):....................................................................................... 

2. Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................. 

3. Số chứng minh Nhân dân (Căn cước Công dân):......................................... 

Ngày cấp:...........................Nơi cấp:......................................................... 

4. Nơi công tác:................................................................................................. 

5. Đang cư trú tại (địa chỉ liên hệ):................................................................... 

....................................................................................................................... 

6. Điện thoại:..................................................................................................... 

7. Địa chỉ mail: ………………........................................................................ 

8. Thuyết minh về ý nghĩa tác phẩm; các thông số về tỷ lệ, kết cấu và đề 

xuất các vật liệu xây dựng Cổng chào:......................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

Sau khi nghiên cứu Thông báo Cuộc thi sáng tác phương án kiến trúc 

Cổng chào Khu du lịch quốc gia Mũi Né do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức, tôi 

tự nguyện đăng ký tham gia và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đã 

được quy định trong Thông báo Cuộc thi. 

Tôi cam kết tác phẩm tham gia Cuộc thi là của tôi tự sáng tác, không sao 

chép dưới bất cứ hình thức nào, chưa từng được công bố hoặc tham gia cuộc thi 

nào trước đó. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo pháp luật khi có sự tranh chấp 

về quyền sở hữu trí tuệ./. 

     ..............., ngày......tháng.......năm 2020 

           Người đăng ký dự thi 

                                                          (Ký ghi rõ họ và tên) 
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