NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

NHÀ TRƯNG BÀY HOÀNG SA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013
của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa)
1. Vị trí & đặc điểm khu đất xây dựng công trình
Khu đất xây dựng công trình nằm tại điểm tiếp nối đường Hoàng Sa – Lê
Văn Thứ, trong khu dân cư An Cư 5, thuộc phường Mân Thái, quận Sơn Trà,
thành phố Đà Nẵng.
Khu đất xây dựng công trình nằm trong khu quy hoạch đã được hoàn chỉnh
hạ tầng kỹ thuật.
Tổng diện tích khu đất: 685 m2. Hướng chính: Đông
(Xem sơ đồ kèm theo)
2. Tính chất công trình:
Nhà Trưng bày Hoàng Sa là thiết chế văn hóa - lịch sử thuộc sự quản lý của
UBND huyện Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng; Là không gian trưng bày đa dạng
về các hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử, pháp lý cũng như các cơ sở về lịch sử,
chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, công trình phải đảm
bảo chứa đựng nhiều giá trị phi vật chất, ý nghĩa biểu trưng sâu sắc.
3. Yêu cầu về tư tưởng, ý nghĩa công trình:
- Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình công cộng, mang tính biểu tượng,
thể hiện lịch sử chủ quyền và ý chí bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần
đảo Hoàng Sa; thể hiện tư tưởng độc lập, tự chủ, tự cường, bất khuất của dân tộc
Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị
nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bảo vệ chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.
- Tạo dựng niềm tin trong lòng công chúng về sự hiện hữu của một phần
lãnh thổ không thể tách rời của Tồ quốc Việt Nam

3. Quy mô & nội dung công trình:
Căn cứ tổng diện tích khu đất xây dựng công trình Nhà trưng bày Hoàng
Sa, quy mô đầu tư trong phương án thiết kế bao gồm các hạng mục chính như sau:
- Tổng diện tích khu đất:
685 m2
- Mật độ xây dựng:
không quá 40%
- Tầng cao xây dựng: 2-3 tầng
a) Tầng hầm (Hoặc bán hầm):
TT
1
2
3
4

Hạng mục bố trí
Nhà vệ sinh công cộng
Kho tư liệu
Xưởng phục chế
Chỗ để xe nhân viên

Số phòng
02
01
01
01

Ghi chú
Nam, nữ
Diện tích thích hợp
Diện tích thích hợp
1-15 xe máy

b) Tầng 1: Không gian trưng bày
Phần trưng bày sẽ gồm hệ thống các tư liệu bằng hình ảnh động và tĩnh hỗ
trợ bởi kỹ thuật, mỹ thuật đa phương tiện như vidéo, kết hợp với hệ thống bản đồ,
sa bàn tổng quan về vị trí đại lý tự nhiên, hành chính Hoàng Sa.
Nội dung trưng bày tập trung vào giới thiệu các tài liệu về Hoàng Sa thuộc
05 chủ đề sau:
TT

A

Hạng mục bố trí
Khu trưng bày thường xuyên
(cố định):

Tư liệu vị trí địa lý và điều kiện tự
nhiên về quần đảo Hoàng Sa.
Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa phản
CĐ2 ánh trong các thư tịch của các nước
phương Tây.
Tư liệu về Hoàng Sa trong thư tịch cổ
CĐ3
của Việt Nam trước thời Nguyễn
CĐ1

Diện tích
Diện tích
thích hợp quy
mô thiết kế
-nt-nt-nt-

Ghi chú
Có thể khai
thác thêm
không gian
mở hành
lang

CĐ4

CĐ5

CĐ6

CĐ7

CĐ8

B

1
C
1
2

Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trong
thư tịch triều Nguyễn.
Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa
khoảng từ 1945 đến 1974 ở hai miền
Nam – Bắc Việt Nam
Tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trong
lịch sử Việt Nam hiện nay.
Tư liệu về tranh chấp quần đảo
Hoàng Sa trong lịch sử các văn kiện
của công pháp quốc tế về vấn đề này
Huyện Hoàng Sa: Những nhân chứng
lịch sử; Cảm nghĩ của người Đà
Nẵng về Hoàng Sa
Khu vực trưng bày ngắn ngày
(chuyên đề):
Bố trí không gian tổ chức các đợt
triển lãm theo chuyên đề phục vụ
trong những ngày diễn ra các hoạt
động sự kiện của đất nước.
Khu vực phụ trợ
Sảnh đón tiếp, lễ tân
Phòng bảo vệ

-nt-nt-nt-nt-

-nt-

Không gian
mở

-ntSố lượng
01
01

b) Tầng 2: Khu hành chính
TT Hạng mục bố trí

1

2
3

Phòng làm việc
nhân viên

Phòng làm việc
lãnh đạo
Nhà vệ sinh

Số phòng

Diện tích

03

12-16 m2/ 1
phòng

02

16 m2/ 1 phòng

01

6-9 m2

Ghi chú
Có thể tạo
thành
không gian
lớn ngăn
chia bằng
vách ngăn

c) Tầng 3: Hội trường, không gian đa năng
Nội dung trưng bày tập trung vào giới thiệu các tài liệu về Hoàng Sa thuộc
03 chủ đề trên và bố trí thêm 2 phòng: phòng khám phá và phòng chiếu phim tư
liệu.
TT
1

2

Hạng mục bố trí
Phòng đa phương tiện: dùng để kết hợp sử dụng
nhiều công năng chiếu phim tư liệu, trình diễn mô
hình, truy cập tài liệu, dữ liệu, họp và hội thảo quy
mô nhỏ
Hội trường

Ghi chú

50 -70 chỗ

d) Hạng mục công trình khác:
Sử dụng phần diện tích không gian sân vườn xung quanh nhà trưng bày tư
liệu Hoàng Sa để xem xét bố trí các hạng mục sau:
TT

1

2

3

Hạng mục bố trí
Khu vực trưng bày ngoài trời: dùng để
trưng bày hoặc tổ chức các hoạt động
truyền thông theo chủ đề, chủ điểm
hoặc theo nhóm du khách, tổ chức các
hoạt động kỷ niệm, mitting…
Khu cảnh quan để thể hiện các yếu tố
đặc trưng về lịch sử, địa lý, tự nhiên
quần đảo Hoàng Sa
Khu dịch vụ hỗ trợ: bố trí không gian
đặt các dịch vụ hỗ trợ du khách (quầy
lưu niệm, giải khát, ATM, … )

Diện tích

Ghi chú

Không có
tường rào

4. Các yêu cầu khác:
- Bố trí các không gian trưng bày thường xuyên đảm bảo tính liên tục, tuân
thủ nguyên lý và dây chuyền tham quan;
- Hạng mục không gian ngoài trời đảm bảo tính mở và linh hoạt, đáp ứng
các nội dung tham quan, tìm hiểu, khám phá, phục vụ các đối tượng khác nhau;
- Lưu ý khoảng lùi của không gian trưng bày, đảm bảo tạo không gian cảnh
quan phù hợp, đáp ứng nhu cầu tham quan với số lượng du khách vào từng thời
điểm khác nhau có thể chênh lệch về số lượng từ vài chục đến hơn 100 người;

- Sử dụng phương án kiến trúc có mặt bằng sử dụng tối ưu, khai thác tối đa
diện tích không gian sân vườn và hạn chế tối đa phần chiếm chỗ của nhà trưng
bày trên khu đất có diện tích hạn chế;
- Lưu ý công trình xây dựng có 02 mặt tiền đường chính và 01 mặt tiền
đường kiệt hẽm nên tận dụng tối đa vỉa hè để phục vụ du khách;
- Đảm bảo giải pháp kỹ thuật, hình thức kiến trúc, vật liệu hoàn thiện và
các giải pháp thông gió chiếu sáng phù hợp với công trình xây dựng trong điều
kiện chịu xâm thực của khí hậu Biển./.

