
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ XÂY DỰNG                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         /TB-SXD                                         Bình Định, ngày       tháng     năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO MỜI THI TUYỂN QUỐC TẾ PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC  

CÔNG TRÌNH BẢO TÀNG TỔNG HỢP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng Bình Định; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/9/2014; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/07/2020 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc; 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch thi tuyển và dự toán chi phí tổ chức thi tuyển 

quốc tế phương án kiến trúc công trình bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định 79/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế 

thi tuyển quốc tế lựa chọn phương án kiến trúc công trình Bảo tàng tổng hợp tỉnh 

Bình Định. 

Sở Xây dựng Bình Định thông báo mời thi tuyển quốc tế phương án kiến 

trúc công trình bảo tàng tổng hợp tỉnh Bình Định với thông tin chính như sau: 

1. Tên cuộc thi: Thi tuyển quốc tế phương án kiến trúc công trình Bảo tàng 

tổng hợp tỉnh Bình Định. 

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng Bình Định. 

3. Hình thức tổ chức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.  

4. Thời gian, địa điểm tổ chức và nộp hồ sơ dự thi: 

a) Thời gian công bố thi tuyển: 31/3/2022. 

b) Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ thi tuyển trực tiếp và trực tuyến: Từ 14 

giờ 00 ngày 31/3/2022 đến 16 giờ 00 ngày 16/4/2022; 

c) Thời gian nộp phương án kiến trúc: 16 giờ 00 ngày 5/6/2022; 

d) Địa điểm tổ chức cuộc thi và nộp hồ sơ dự thi: Sở Xây dựng Bình Định. 

đ) Thông tin liên hệ: 

- Sở Xây dựng Bình Định; Số 32 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn. 

- Đầu mối cung cấp thông tin:  

+ ThS. KTS. Trần Minh Quang - Phó Trưởng phòng Phòng Quy hoạch- 

Kiến trúc. Điện thoại: 094.725.8889. 

+ ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương - Trưởng Ban Truyền thông, Tạp chí 

Kiến trúc- Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Điện thoại: 0916.555.198. 

5. Hình thức đăng ký và nộp hồ sơ dự thi:  



Các tổ chức, cá nhân đăng ký dự thi cần nộp hồ sơ đăng ký đồng thời theo 

cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trước 16:00 ngày 16/4/2022. Cụ thể: 

- Nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách điền thông tin và đính kèm hồ sơ tại link: 

http://cuocthi.tckt.vn/dangkybaotangbinhdinh 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến đơn vị tổ chức cuộc 

thi: Sở Xây dựng Bình Định, số 32 đường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định. 

6. Giải thưởng: 

- 01 giải Nhất: 1.000.000.0000 VNĐ (Một tỷ đồng). 

- 01 giải Nhì:   500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng). 

7. Trình tự tổ chức cuộc thi: 

   Sau khi đăng tải thông tin cuộc thi, Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký hồ sơ thi 

tuyển trong vòng 15 ngày. Các tổ chức, cá nhân thực hiện phương án dự thi và 

nộp phương án dự thi theo thời gian quy định tại quy chế thi tuyển. Hội đồng thi 

tuyển chấm chọn phương án theo quy chế cuộc thi và quy chế Hội đồng, chuyển 

kết quả của cuộc thi tới Sở Xây dựng Bình Định (đơn vị tổ chức cuộc thi) và tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh. 

   8. Thông tin, tài liệu gửi kèm theo: Quy chế thi tuyển của cuộc thi. 

   Sở Xây dựng Bình Định kính mời đại diện các tổ chức, cá nhân quan tâm 

tham dự./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định; 

- Báo Bình Định: 

- Tạp chí Kiến trúc- Hội KTS Việt Nam; 

- Ban QLDA QHĐTvà QHXD; 
- Lưu:VT, P.QH-KT. 

               GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

             Trần Viết Bảo 
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