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THÔNG BÁO 

Về việc thi tuyển chọn phƣơng án thiết kế 

Khu tƣởng niệm Hoàng Sa 

 

Để tỏ lòng thành kính và biết ơn những ngƣời con Đất Việt bảo vệ Hoàng 

Sa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi 

dự kiến xây dựng Khu tƣởng niệm Hoàng  Sa  tại huyện đảo Lý Sơn trên diện 

tích đất dự kiến ( 1,5 – 2 ) ha . Thực hiện chủ trƣơng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cuộc thi tuyển 

Thiết kế kiến trúc công trình Khu tƣởng niệm Hoàng Sa với mục đích của 

cuộc thi tuyển chọn phƣơng án thiết kế kiến trúc công trình là tiến tới 

tuyển chọn đƣợc phƣơng án tốt nhất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội 

dung và hình thức, bảo đảm tính khả thi, bền vững, đạt giá trị giáo dục lịch 

sử và thẩm mỹ cao, để triển khai lập dự án đầu tƣ và thiết kế kỹ thuật thi 

công xây dựng công trình. 

 1. Đối tƣợng dự thi: Các tổ chức, cá nhân trong nƣớc, ngƣời Việt Nam ở 

nƣớc ngoài có điều kiện, năng lực về kiến trúc, mỹ thuật. 

 2. Hình thức thi tuyển: Rộng rãi.  

 3. Thời gian dự thi:  

 - Thời gian đăng ký dự thi: 08/7/2015 –31/7/2015 

 - Thời gian dự thi: 01/8/2015 – 31/10/2015 

 4. Đăng ký dự thi  

 - Địa chỉ tại Hà Nội:Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 82 Trần Hƣng 

Đạo – Hà Nội 



 Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Đông – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch – Trƣởng Ban 

Tuyên giáo, điện thoại: 0913547201 

 - Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh:  Văn phòng B - Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, số 85 Cách Mạng Tháng 8 – Phƣờng Bến Thành - Quận 1. 

 Liên hệ: Ông Ngô Minh Đông –Hàm Trƣởng ban Phó Văn phòng Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, điện thoại: 0903702350 

 Trân trọng thông báo! 

 
        TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 
 

  

                                                                                                

(Đã kí) 

 

 

        Nguyễn Văn Ngàng 



  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

VIỆT NAM 

      BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     TRUNG ƢƠNG  ĐTNCS  HỒ CHÍ MINH                                                                      -----oOo------ 

 

                                                                                         

 

 

 

  

                                                                                               

 

 

 

YÊU CẦU THIẾT KẾ 
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CÔNG TRÌNH: KHU TƢỞNG NIỆM HOÀNG SA 
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YÊU CẦU THIẾT KẾ 
 Công trình:  KHU TƢỞNG NIỆM HOÀNG SA. 

Địa điểm: Huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. 

I/. GIỚI THIỆU DỰ ÁN: 

1/.  Mục đích và ý nghĩa 

Để tỏ lòng thành kính và biết ơn những ngƣời con Đất Việt đã nằm lại bảo 

vệ Hoàng Sa chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến xây dựng Khu tƣởng 

niệm Hoàng  Sa  tại huyện đảo Lý Sơn trên diện tích đất dự kiến ( 1,5 – 2 ) ha. 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bộ Văn Hóa Thể thao Du 

lịch, Trung ƣơng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh 

Quảng Ngãi phối hợp cuộc thi tuyển Thiết kế kiến trúc công trình Khu tƣởng 

niệm Hoàng Sa với mục đích của cuộc thi tuyển chọn phƣơng án thiết kế 

kiến trúc công trình là tiến tới tuyển chọn đƣợc phƣơng án tốt nhất đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung và hình thức, bảo đảm tính khả thi, 

bền vững, đạt giá trị giáo dục lịch sử và thẩm mỹ cao, để triển khai lập dự 

án đầu tƣ và thiết kế kỹ thuật thi công xây dựng công trình. 
2/.  Giới thiệu dự án 

- Tên dự án: “ Khu tƣởng niệm Hoàng Sa”. 

- Địa điểm xây dựng: Huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi. 

- Chủ đầu tƣ: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

- Mục đích đầu tƣ: Nhằm mục đích tỏ lòng thành kính và biết ơn những ngƣời 

con đất việt đã nằm lại bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc, 

góp phần giáo dục bồi đắp lòng yêu nƣớc, ý chí bất khuất, quật cƣờng của dân tộc 

Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cũng nhƣ tạo 

đƣợc một không gian cộng đồng cho ngƣời dân trong nƣớc, kiều bào ở nƣớc ngoài 

tới đây sinh hoạt, tƣởng niệm để hiểu về lịch sử đấu tranh giữ nƣớc. 

- Vị trí địa lý: 

+ “Khu tƣởng niệm Hoàng Sa” đƣợc xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Qungr 

Ngãi. 

+ Tổng diện tích khu đất dự kiến: 15.000 đến 20.000 m
2 

+ Tầng cao xây dựng tối đa (nếu có): 01 tầng 

+ Mật độ xây dựng tối đa: 10% 
 

II/. NỘI DUNG VÀ QUI MÔ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1/. Nội dung: (các nội dung gợi ý) 

 1-1/. Về điều kiện tự nhiên cảnh quan 

Khu đất xây dựng “Khu tƣởng niệm Hoàn Sa” tại huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Thiết kế với tiêu chí không phá vỡ địa hình cảnh quan thiên nhiên. 

 1-2/. Các nội dung yêu cầu 



- “Khu tƣởng niệm Hoàng Sa” có thể thể hiện bằng các hình thức công trình kiến 

trúc (Đền tƣởng niệm, Nhà tƣởng niệm,..), biểu tƣợng kiến trúc, tƣợng, nhóm tƣợng 

hoặc tƣợng đài… 

- Trong “Khu tƣởng niệm Hoàng Sa” phải có các công trình phụ trợ: nhà vệ sinh, 

nhà phục vụ giải khát,… 

- Toàn bộ công trình “Khu tƣởng niệm Hoàng Sa” đƣợc thiết kế là một khu công 

viên sinh hoạt cộng đồng, nhằm mục đích để khu tƣởng niệm gần gũi với ngƣời dân 

và mọi ngƣời đến đây tƣởng niệm không chỉ vào những ngày lễ. 

- Công trình đƣợc xây dựng bằng vật liệu bền vững, vĩnh cửu. 

- Công trình phải thể hiện đƣợc hình ảnh về sự hy sinh quả cảm của những ngƣời 

con đất việt đã nằm lại để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thân yêu của tổ quốc. 

2/. Qui mô: 

- Tổng diện tích khu đất khoảng: (từ 15.000 đến 20.000 m
2
). 

- Các qui mô xây dựng hạng mục công trình tùy vào ý đồ thể hiện phƣơng án của 

từng tác giả. 

Lƣu ý: các qui mô phải đƣợc xem xét cho đúng với sự cần thiết, không phô 

trƣơng, lãng phí,… 

III/. CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ 

1/. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Thiết kế đồng bộ phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của qui hoạch chung toàn khu. 

- Phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên. 

- Đáp ứng yêu cầu sử dụng của công trình 

2/. Về tổng mặt bằng: 

- Phân khu chức năng rõ ràng, hợp lý đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, cũng nhƣ về 

cảnh quan không gian. 

3/. Về công trình: kiến trúc, Đài, Tƣợng đài, Đền,… 

- Công trình phải mang tính biểu tƣợng cao, hiện đại và có bản sắc dân tộc. 

- Công trình phải có tính đặc thù, biểu cảm về tâm linh. 

- Công trình phải thể hiện gây đƣợc cảm xúc khi mọi ngƣời đến tham quan, 

viếng thăm và làm lễ tƣởng niệm. 

Toàn bộ công trình phải thể hiện đƣợc sự hài hòa đồng bộ, có tính thẩm mỹ, 

đồng thời phải đảm bảo đƣợc độ kiên cố bền chắc cho sử dụng lâu dài. 

 4/. Về kết cấu và vật liệu xây dựng: 

- Kết cấu phải đảm bảo an toàn, bền vững. Công trình phải mang tính vĩnh cửu, 

mỹ thuật. 

- Về vât liệu xây dựng phải phù hợp sẵn có trong thị trƣờng trong nƣớc, đảm bảo 

độ bền vững theo tiêu chuẩn. Lƣu ý về sự ăn mòn của hơi nƣớc biển. 

IV/. KẾ HOẠCH CUỘC THI 

1/. Đơn vị tổ chức cuộc thi: 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch. 



Trung ƣơng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

2/. Hình thức thi tuyển: 

Áp dụng hình thức thi tuyển rộng rãi trong nƣớc, hình thức thi tuyển 1 bƣớc. 

3/. Đối tƣợng tham dự: 

Các tổ chức, cá nhân trong nƣớc, kiều bào ở nƣớc ngoài có đủ năng lực. 

4/. Tổ chức thực hiện: 

4-1/. Ban tổ chức 

Thành phần Ban tổ chức dự kiến (09 ngƣời) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Trung ƣơng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Mỹ thuật và Hội Kiến trúc sƣ Việt Nam, hội nghệ thuật, hội Kiến trúc 

sƣ thành phố Hồ Chí Minh. 

Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đƣợc quy định tại 

Quy chế cuộc thi. 

4-2/. Hội đồng tuyển chọn 

Hội đồng tuyển chọn dự kiến gồm 09 thành viên gồm các Kiến trúc sƣ, họa sĩ, 

nhà điêu khắc và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa (Hội 

đồng phải đảm bảo có 70% thành viên hội đồng là các nhà chuyên môn). 

Các thành viên hội đồng tuyển chọn không thuộc đối tƣợng dự thi, có trách 

nhiệm thực hiện và hoàn thành công tác chấm thi. 

Các thành viên hội đồng do ban tổ chức đề xuất cho Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam xem xét và phê duyệt. 

Quy chế làm việc và tiêu chí chấm giải phƣơng án dự thi do Hội đồng tuyển 

chọn đƣa ra tại cuộc họp đầu tiên của hội đồng. 

V/. YÊU CẦU HỒ SƠ DỰ THI: 

1/. Đồ án dự thi phải là tác phẩm chƣa đƣợc công bố, chƣa từng dự thi ở nơi 

khác. Không sao chép bất kỳ công trình nào. 

2/.Đơn vị, cá nhân có phƣơng án kiến trúc đƣợc lựa chọn để xây dựng công trình 

đƣợc đảm bảo quyền tác giả, đƣợc chỉ định lập dự án và các bƣớc thiết kế tiếp theo 

khi có đủ điều kiện năng lực, nếu không đủ điều kiện năng lực thì có thể liên danh 

với các tổ chức tƣ vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Tác giả chịu trách 

nhiệm về bản quyền theo pháp luật quy định. 

3/. Các phƣơng án dự thi khi trúng tuyển thuộc quyền sở hữu trọn vẹn của Ban tổ 

chức. 

4/. Mỗi đơn vị, cá nhân dự thi chỉ đƣợc tham gia 01 phƣơng án dự thi. Hồ sơ hợp 

lệ là hồ sơ có phƣơng án phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

4-1/ Bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A1, đƣợc đánh số thứ tự, kích thƣớc ghi theo 

hệ mét, gồm: 

+ Tổng mặt bằng TL. 1/2000 - 1/500 

+ Mặt bằng TL. 1/100 - 1/200 

+ Các mặt đứng TL. 1/100 - 1/200 

+ Phối cảnh toàn khu và phối cảnh chi tiết 



+ Mô hình tỷ lệ 1/500 - 1/200 (nếu có) 

4-2/. Quy định về trình bày trên bản vẽ: 

- Bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A1, có thể bố cục theo chiều đứng hoặc chiều 

ngang. 

- Kích thƣớc ghi theo hệ mét 

- Chữ viết : tiếng Việt 

- Mã số dự thi kèm phƣơng án 

- Số thứ tự bản vẽ đƣợc bố trí bên góc trái bản vẽ, cách 2 đƣờng mép ngoài là 

1cm, chiều cao số thứ tự là 2 cm, phía dƣới góc phải bản vẽ là khung tên ghi tên 

phƣơng án thiết kế kiến trúc, mã số bài thi gồm hai chữ cái và bốn chữ số có kích 

thƣớc 5cm x 17cm cách 2 mép ngoài bản vẽ là 1cm (Xem mẫu dƣới). 

MẪU KHUNG TÊN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số lƣợng bản vẽ: tối thiểu 3 bản vẽ 

4-3/ - Hồ sơ thuyết minh 

- Nội dung thuyết minh:  

- Thể hiện thuyết minh trên giấy A4, giải trình về quan điểm, ý đồ thiết kế và 

những giải pháp kỹ thuật mà bản vẽ chƣa thể hiện đầy đủ. 

- Thống kê các số liệu về quy mô diện tích sử dụng, diện tích xây dựng, các 

thông số kỹ thuật cần thiết để thực hiện công trình. 

- Khái toán giá thành công trình. 

4-4/. Số lƣợng hồ sơ nộp gồm có: 

- 01 bộ bản vẽ khổ A1 

- 01 bộ thuyết minh khổ A4 và 01 đĩa CD-Rom (toàn bộ nội dung thuyết minh và 

bản vẽ) đƣợc bỏ vào một phong bì. 

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu và khái toán giá thành công trình đƣợc để riêng 

vào một phong bì của Ban tổ chức. 

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC VÀ PHƢƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ: 

Hồ sơ thi tuyển xin gởi về Ban tổ chức trƣớc 16g ngày 31/10/2014 tại: 

- Hà Nội: - Trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Số 82 Trần Hƣng Đạo - 

Hà Nội. 

PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ 

KHU TƢỞNG NIỆM HOÀNG SA 

 

 

 

MÃ SỐ DỰ THI: 

5 cm 

4 cm 13 cm 



- Thành phố Hồ Chí Minh: Văn phòng phòng B - Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam- số 85 Cách mạng tháng 8 – Phƣờng Bến Thành - Quận 1. 

1/. Phƣơng thức nộp hồ sơ: 

Các bản vẽ và hồ sơ thuyết minh đƣợc đóng gói lại. Phía ngoài có ghi đồ án dự 

thi: “Khu tƣởng niệm Hoàng Sa” và mã số đồ án dự thi cùng bản liệt kê thành phần 

hồ sơ. 

2/. Những quy định khác: 

- Các tổ chức cá nhân đăng ký dự thi xem nhƣ đã đồng ý tất cả các quy định 

đƣợc thể hiện trong tài liệu cuộc thi. 

- Những phƣơng án hợp lệ đƣợc trình bày trƣớc Hội đồng tuyển chọn là những 

phƣơng án đã thực hiện đầy đủ và đúng các yêu cầu thiết kế. 

- Phƣơng án đạt giải I (hoặc đƣợc chọn), tác giả sẽ đƣợc mời Bảo vệ trƣớc Hội 

đồng và đƣợc chủ trì thiết kế công trình. 

- Phƣơng án thiết kế phải tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn xây dựng 

Việt Nam. 

- Tuân thủ các quy định về kiến trúc quy hoạch (theo hƣớng dẫn của các cơ quan 

chức năng). 

- Đảm bảo tính khả thi của công trình 

- Các đơn vị dự thi sẽ báo cáo trƣớc Hội đồng tuyển chọn nội dung của phƣơng 

án, thời gian trình bày là 30 phút (20 phút dành cho tác giả trình bày phƣơng án, 10 

phút dành cho Hội đồng). Thứ tự trình bày sẽ do Ban tổ chức thực hiện bốc thăm 

ngẫu nhiên. 

 

VII. GIẢI THƢỞNG: 

- Đây là cuộc thi để tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của những ngƣời con đất việt đã 

nằm lại bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc không có giải thƣởng. 

- Phƣơng án tốt nhất đƣợc chọn, sẽ đƣợc Hội đồng tuyển chọn góp ý để hoàn 

thiện đƣa vào thực hiện dự án. 

- Bản quyền của tất cả các hồ sơ dự thi sẽ đƣợc Ban tổ chức tôn trọng. 

- Các phƣơng án dự thi thuộc quyền sở hữu của Ban tổ chức. Ban tổ chức có 

quyền khai thác, sử dụng cho các công việc sau này. 

VIII. CÁC TÀI LIỆU DO BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP: 

- Thông báo về cuộc thi. 

- Quy chế cuộc thi. 

- Yêu cầu thiết kế (Nhiệm vụ thiết kế) 

- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch 1/2000. 

- Bản đồ địa hình 1/500 

IX. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU VÀ THỂ HIỆN PHƢƠNG ÁN: 

- Thời gian nghiên cứu và thể hiện là 90 ngày. 

 

 



X. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Từ ngày 08/07/2015 đến 08/8/2015: Xong phần chuẩn bị về tổ chức cuộc thi 

(quy chế yêu cầu thiết kế, kế hoạch, hội đồng tuyển chọn v.v …) các đơn vị cá nhân 

đăng ký dự thi. 

- Hạn chót nộp: 31/10/2015 là hạn chót cho các đơn vị nộp phƣơng án dự thi (16g) 

- Đầu tháng 11/2014: Hội đồng tuyển chọn chấm giải và công bố kết quả cuộc thi. 
 

XI. ĐỊA CHỈ BAN TỔ CHỨC, TRẢ LỜI THẮC MẮC: 

1- Địa chỉ tại Hà Nội: 

- Đ/c Nguyễn Văn Đông-Trƣởng ban Tuyên giáo TLĐ, số điện thoại: 

0913.547.201. Số 82 Trần Hƣng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. 

2- Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh: 

- Đ/c Ngô Minh Đông-Phó Văn phòng TLĐ, Giám đốc Nhà khách TLĐ, số điện 

thoại: 0903.702.350. Số 01 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

                                               TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã kí) 

   

 

 

     Nguyễn Văn Ngàng 

 


