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Số: 376 /QĐ-UBND    Tuyên Quang, ngày  22  tháng 04 năm 2019 

QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp 

Quảng trường Tân Trào tại khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

Luật Di sản Văn hóa năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về 

việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Quy t định số 2113/QĐ-  g ngày 0 /11/2016 của  hủ tư ng 

chính phủ về việc phê duyệt chủ trư ng đầu tư dự án  ảo quản, tu bổ, phục hồi 

và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đ c biệt  ân  rào, t nh  uyên Quang 

gắn v i phát tri n du lịch đ n năm 2025; 

Căn cứ Quy t định số 2356/QĐ-  g ngày 06/12/2016 của  hủ tư ng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng th  bảo quản, tu bổ, phục hồi và 

phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đ c biệt  ân  rào, t nh  uyên Quang gắn 

v i phát tri n du lịch đ n năm 2025;  

Căn cứ văn bản số 4928/ VH  DL-DSVH ngày 30/10/2018 của  ộ Văn 

hóa  h  thao và Du lịch về thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích 

quốc gia đ c biệt  ân  rào, t nh  uyên Quang; 

Căn cứ   t luận số 348- L/   ngày 20/3/2019 của  an  hư ng vụ   nh 

ủy về việc chủ trư ng xây dựng, cải tạo một số công trình tại  hu Di tích lịch sử 

quốc gia đ c biệt  ân  rào, huyện S n Dư ng; 

Căn cứ    trình số 38/  r-SVH  DL ngày 12/4/2019 về việc phê duyệt 

chủ trư ng xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Quảng trư ng  ân  rào,  èm 

theo  áo cáo số 82/ C-SVH  DL ngày 12/4/2019 về đề xuất chủ trư ng đầu tư 

xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Quảng trư ng  ân Trào; 

Xét đề nghị của Sở    hoạch và Đầu tư tại  áo cáo thẩm định số 131/ C-SKH 

ngày 17/4/2019; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trư ng đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng 

cấp Quảng trư ng  ân  rào, v i nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp Quảng trư ng Tân Trào. 



  
 

2 

2. Đ n vị lập báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư: Sở Văn hóa,  h  thao và 

Du lịch t nh  uyên Quang. 

3. Chủ đầu tư:  Sở Văn hóa,  h  thao và Du lịch t nh  uyên Quang. 

4. Địa đi m xây dựng công trình:  hôn  ân Lập, xã  ân  rào, huyện S n 

Dư ng, t nh  uyên Quang. 

5. Loại, cấp công trình, nhóm dự án: Dự án nhóm C. 

6. Mục tiêu đầu tư  

Đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình Quảng trư ng Tân Trào nhằm phục vụ tổ 

chức các sự  iện chính trị l n của t nh, phục vụ công tác giáo dục truyền thống 

cách mạng cho th  hệ trẻ, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đ c biệt  ân  rào. 

7. Phư ng án giải phóng m t bằng, tái định cư 

Địa đi m xây dựng công trình Quảng trư ng Tân Trào trên phạm vi diện 

tích hiện trạng của Quảng trư ng Tân Trào hiện nay; vì vậy trong quá trình đầu 

tư xây dựng,  hông phải thực hiện việc thu hồi, giải phóng m t bằng. 

8. Quy mô đầu tư 

Cải tạo, nâng cấp Quảng trư ng  ân  rào v i các hạng mục chính: Đắp 

đồi và cảnh quan nhân tạo; lát đá sân quảng trư ng; làm lại  hán đài và sân  hấu; 

xây bồn hoa, đư ng dạo... 

9. Dự  i n tổng mức đầu tư:  35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

10. Nguồn vốn: Nguồn vốn xã hội hóa và huy động các nguồn vốn h p 

pháp  hác. 

11.  h i gian thực hiện đầu tư: Năm 2019-2020 

Điều 2.   ổ chức thực hiện. 

Chủ đầu tư xây dựng công trình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) căn cứ 

nội dung Điều 1 quy t định này tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành 

của Nhà nư c. 

Điều 3. Quy t định này có hiệu lực thi hành    từ ngày  ý. 

Chánh văn phòng   ND t nh, Giám đốc Sở:    hoạch và Đầu tư,  ài chính, 

Xây dựng,  ài nguyên và Môi trư ng, Văn hóa,  h  thao và Du lịch; Chủ đầu tư 

xây dựng công trình và thủ trưởng các c  quan, đ n vị liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành ./. 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang  

Nơi nhận : 

-  hư ng trực   nh uỷ;                     

-  hư ng trực HĐND t nh;        (Báo cáo) 

- Chủ tịch   ND t nh; 

- Các Phó C    ND t nh; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Các Phó CVP   ND t nh;  

- Chuyên viên: XD, TH, TC; 

- Lưu V  .  (VH-22)   
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