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Dc Ip - Tir do - Hinh phñc 

S& 37-  /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 20 tháng 3 nám 2020 

T TRINH 
V vic xin dâu tu' kinh phi thiyc hin phiic hi, tu bô, ton to các khu, 

diem di tIch dc bit quan tr9ng trên dla  bàn tinh Tuyên Quang 

KInh giri: liJy ban nhân dan tinh 

D có kinh phi trin khai tu b, ton tao  các khu, dim di tIch dc bit quan 
trQng trên dja bàn tinh, phiic vi cong tác giáo dçic truyn thng cách mng, S& 
Van hóa, Th thao và Du ljch kinh trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, d nghj 
B Van hóa, Th thao và Du ljch b trI vn du tu cong trung han  giai  doan 
202 1-2025 cüa B d trin khai thuc hin các dir an sau: 

1. Dir an phiic hôi, tu b& ton tao  Khu di tIch ATK Kim Quan: 40 t dng. 

2. Dr an phiic hi, tu b, ton tao  Khu di tIch Kim BInh: 50 t' dng. 

3. Dr an phiic hM, tu b, ton tao  Khu di tIch Lang Ngôi - Dá Bàn: 40 t dng. 

4. Các di tich quc gia trên dja bàn tinh: 100 t dng. 

5. Xây drng khu don tip khách tai  di tIch ljch sü quc gia dc bit Tan 
Trào: 50 t dng. 

(Co dy' tháo van ban gi'ci kern theo). 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch trân tr9ng kinh trInh./. 

Noinhin: 
- Nhu trên; 
- Länh dao So; 
- Liru VT, QLDSVH. 
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UY BAN NHAN DAN 
TINH TUYEN QUANG 

S& /UBND-KGVX 

V/v d nghj b6 tn kinh phi trin khai 
phic hôi, tu bô, ton tao  cásu, diem di 

tIch dc bit quan ;t± .:..àn 
tinh Tuyên Quang, J. do2d. 125 
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Tuyên Quang, ngày tháng 3 nám 2020 

B Van hóa, Th thao và Du ljch 

Tuyên Quang dã dugc bitt dn là mt tinh Co v trI chin hrcc quan tr9ng, 
ncii hi tçi day dü các yêu to "thiên thO'i, dja igi, nhân hoà", trong Cách mang 
Tháng Tam nàm 1945, Tuyên Quang dugc Trung uang Dáng, Bác HO chn lam 
Thu do Khu giãi phóng, nai diên ra nhU'ng sir kin ljch sü tr9ng di có nghTa 
quyêt djnh dôi vói 4n mnh dan tc. 

Chin näm trrn'mg k' kháng chin chng thirc dan Pháp xâm hic, ljch si:r 
giao phó cho Tuyên Quang st'r mnh là trung tam Thu dO kháng chiên, nth Chü 
tjch Ho Chi Minh, Trung uung Dãng, Quôc hi, ChInh phü, Mitt tr,n và 65 bô, 
ban, ngành, Ca quan Trung uo'ng dt trii sO' lam vic, lành dao  toàn dan kháng 
chin, kiên quôc. 

Hin nay, toàn tinh có 635 di tIch, trong do co 03 di tIch, danh thing duc 
cong nhn di tIch quôc gia dc bit, 179 di tIch quôc gia và 260 di tIch cp tinh. 
VO'i nhiêu khu, diem di tIch dc bit quan trçng, nhu: Khu di tjch ATK Kim 
Quan - nai Chü tjch HO ChI Minh, TOng BI thu TruO'ng Chinh, Phó Thu tuó'ng 
Phm Van Dông, Van phOng Trung uo'ng Dãng, Van phOng Chinh phü, các Ca 
quan Trung uclng a, lam vic; Khu di tIch Kim BInh- nai tO chO'c Dai  hi di 
biu toàn quôc lan thir II cüa Dãng; Khu di tich Lang NgOi - EM Bàn là trang s1r 
hang hon mirth chimg cho môi tinh hüu nghj doàn kêt keo san cüa nhân dan hai 
nuâc Vit - Lao... 

Trong nhthig nãm qua, bng ngun vn Chucing trInh mrc tiêu quc gia 
v van hóa do B Van hóa, The thao và Du ljch bO tn, tinh Tuyên Quang dã 
trin khai phiic hôi, ton tio nhiêu di tich, lam tOt cOng tác bào tOn, gi gin và 
phát huy giá trj di tIch ljch sir, cách mng, van hóa trên dja bàn tinh; tang cuO'ng 
cong tác giáo dçic truyên thông lch sü cách mng cho nhân dan ca nuâc, dong 
thO'i thu hut khách tharn quan, phát triên du ljch tai  dja phuang, tao  them nguOn 
thu cho ngân sách, thuc day phát triên kinh te - xã hi, nâng cao dôi song vat 
chat và tinh than cüa nhân dan cüa dja phuang. 

Hin nay, mt so khu, diim di tIch trên dja bàn tinh Tuyên Quang dã bi 
xung c.p, tinh dà quan tam b trI ngân sách d tu b, ton tao.  Tuy nhiên, là tinh 



con nhiu khó khãn, tng thu ngân sách chi dáp üng dirge khoàng trên 20% so 
vói nhu cu chi trên dja bàn, s cOn lai  do ngân sách Trung ucing can di. Do 
vây, vic trin khai tu b& ton tao  các di tIch s gp khó khän nu không có sr 
giiip do?, h trg t1r ngân sách Trung ucmg. 

Tr thirc t trên, Uy ban nhân dan tinh Tuyên Quang trân trng báo cáo và 
d ng B Van hóa, Th thao và Du ljch quan tam, tao  diu kin giüp do?, b trI 
vn du tir cong trung han  giai doan 202 1-2025 cüa B d trin khai thirc hin 
các dir an sau: 

1. Dir an phiic hM, tu b& ton tao  Khu di tich ATK Kim Quan: 40 t51 dng. 

2. Dir an phiic hi, tu bô, ton tao  Khu di tIch Kim BInh: 50 t dng. 

3. Dir an phitc hi, tu b, ton tao  Khu di tIch Lang Ngôi - Ba Bàn: 40 t' dng. 

4. Tu b, ton tao  các di tich quc gia trên dja bàn tinh: 100 t dng. 

5. Xây dirng khu don tip khách tai  di tich ljch si:r quc gia dc bit Tan 
Trào: 50 t' dng. 

lily ban nhân dan tinh Tuyên Quang mong then dirge s1r quan tam, tao 
diu kin giüp do' cüa Qu B./. 

Nii nhân: 
-NlnrKInhgi'ri; 
- B Kê hoach và Dâu tir; ,. (dé nghj giüp dO) 
- BO Tài chinh; 
- Van phông ChInh phü; 
- Thumg trirc Tinh u; 
- Thuing trirc T-IDND tinh; (báo cáo) 
- Chü tjch UBND tinh; J 
- Các Phó CT UBND tinh; 
- Chánh VP; PCVP UBND tinh; 
- Luu VT, KGVX (Tung). 

KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Nguyn The Giang 
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