
UBND TtNH TUYEN QUANG 
S VAN HOA, THE THAO 

vA DU LICH 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

   

      

S: /TTr-\THTTDL Tuyên Quang, ngày 02 tháng 6 nám 2020 

T TRINH 
V vic d xuãt chü trtro'ng dâu tu'công trInh Cal tio, nâng cp nhà bia 

k nim noi lam vic cüa Ban To chu'c Trung tro'ng, thôn Tan Lp, 
xã Tan Trào, huyn So'n Dtro'ng, tinh Tuyên Quang 

KInh gui: Uy ban nhân dan tinh 

Can c& Luát Di san van hóa và Lut st'ra dái, b sung mt Sd dieu cia 
Luçt Di san van hóa; 

Can cz Nghj djnh sd 166/2018/ND-GP ngày 25/12/2018 cia GhInh phi v 
viçc quy djnh thám quyên, trinh 4c, thi tyc lap, phê duyt q hoach, dr an báo 
quán, tu bó, phyc hôi di tIch ljch th - van hóa, danh lam tháng cánh, 

Can cii' Thông tu' Sd 15/2019/TT-B VHTTDL ngày 31/12/2019 cia Bó Van 
hóa, The thao và Du ljch Quy djnh chi tiêt mt so quy dinh ye báo quán, tu bd, 
phyc hOi di tIch, 

Can cir Biên bàn cuc hçp giCa Sâ Van hóa, Th thao và Du lich vói các 
cci quan, dan vj lien quail: Ban To chuc Tinh üy; S Xây dçmg; Si Tài nguyen 
và Môi trithng; Si Kê hoach  và Dâu tu; UST ban nhân dan huyn San Duang, 

S& Van hóa, Th thao và Du lch kInh trInh Uy ban nhân dan tinh xem 
xét, phé duyt thu truang dâu tu xây dimg cong trinh Cal tao,  nâng cap nhà bia 
kST nim ncii lam vic cüa Ban To chU'c Trung isang, thôn Tan Lip, xã Tan Trào, 
huyn San Duang, tinh Tuyên Quang, ci1 the nhu sau: 

1. Sr cn thiêt phãi dan tu' 
Trong kháng chiên chông thçrc dan Pháp, Ban To chüc Trung uang dã a, 

lam vic tai  thôn Tan Lap, xã Tan Trào, huyn San Duang (giai doan 1949-1953). 
Tai day, duói sr lành dao  cüa Dàng và Chü tjch Ho ChI Minh, cong tác to chirc xay 
dirng Dàng dã dat  duc nhffig thành tru to lan gop phân thng dáng vao sir lãnh 
dao cUa Dãng - nhân to hang dâu quyêt djnh thàng l?i  sir nghip kháng chiên hen 
quc. Dé ghi nha nhftng cong lao dóng gop cüa the h can b Ban To chüc Trung 
uang, dng th?yi d khai dy lông tr hào dan tc cho the h tré, nàm 2007 Ban TO 
chuc Trung uang dã xây nba bia k nim tai  thôn Tan Lip, xä Tan Trào, huyn 
San Duang, tinh Tuyên Quang. Trài qua thai gian, hin nay cOng trmnh dã xuông 
cp, không dam bâo m5T quan và an toàn cho khách tham quan. VI 4y, vic dâu tu 
xây drng cOng trInh Cãi tao,  nâng cap nhà bia k nim nai lam vic cüa Ban To 
chüc Trung uang là rat can thiêt. 
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2. Ten cong trInh: Câi tao,  nâng cp nhà bia ki nim noi lam vic cüa 
Ban To chirc Trung uong, xã Tan Trào, huyn Son Duong, tinh Tuyên Quang. 

3. Da diem xãy diyng: Thôn Tan Lip, xâ Tan Trào, huyn Son Duang, 
tinh Tuyên Quang. 

4. Chü du tir: Ban T chirc Tinh Uy Tuyên Quang. 

5. Quy mô xây dirng: 

- Nhà bia: Thay toàn b ngói; trát và son 'a  ct theo màu hin trng; thay 
bia dá, gch lát nên nhà bia, mtt bc tam cap, bôn boa, thành nba bia. 

- San vuin: D 'ai  toàn b san be tOng, mt san p dá, phia ngoài trng 
cay; lam mi du&ng dao  khuôn viên cay xanh nba bia, ma rng san truóc ra hêt 
phân dat và dO be tong. 

- Cãi tao lai duang len nhà bia và kè dá; xây mai hang rào, rAnh thoát 
nuâc; thay biên hiu mai, trOng lai  CO mái ta luy và trông bô sung cay xanh 
trong san vu&n. 

6. Tong mu'c dan tir di!  kin: 4.871.719.000 dông 
(Bang chfr. Bn tj, tam tram bay mu'cri mt triçu, bay tram mu'ô'i chin 

nghIn dong) 

7. Nguôn von dan tir: Xã hi hóa và các ngun vn hçip pháp khác. 

8. Thôi gian thiyc hin: Näm 2020. 

Sâ Van boa, Th thao và Du ljch kInh trInh U' ban nhân dan tinh xem 
xét, phê duyt chü truong dê thrc hin./. 

No'i nhmn: 
- Nhtr trên; 
- Lãnh dao Sà; 
- Lixu VT, QLDSVH. 

GIAM DOC 

  

Au Thi Mai 



CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hinhphuc 

BIEN BÀN HOP 
Ye vic dê xuât chü trirang dâu tir cong trinh Cãi tio, nâng cp nhà bia 

k nim no'i lam vic cüa Ban To chü'c Trung tro'ng, thôn Tan Lip, 
xä Tan Trào, huyn So'n Dtro'ng, tinh Tuyên Quang 

Thrc hin Van ban s 159 1/UIBND-XD ngày 29/5/2020 cüa U ban nhân 
dan tinh ye vic tham mini dé xuât chU truang dâu tu cong trInh Câi tao,  nâng 
cap nhà bia k nim noi lam vic cüa Ban To chüc Trung uong, thôn Tan Lap, 
xã Tan Trâo, huyn San Diro'ng, tinh Tuyên Quang, 

Horn nay, vào hM 14 giO' 00', ngày 02/6/2020, tai  Hi tru&ng Si Van boa, 
The thao và Du ljch, Sr Van boa, The thao và Du ljch chü trI hçp vâi các ngành 
lien quan ye vic dê xuât chü truong dâu tu cong trInh Câi tao,  nâng cap nhâ bia 
k nim ncii lam vic cüa Ban To chirc Trung uo'ng, thôn Tan Lip, xã Tan Trâo, 
huyn San Duong, tinh Tuyên Quang: 

I. THANH PHAN 

1. S& Van hóa The thao và Du lich 

- Ba Au Thj Mai Chi'rc vii: Giám dc 

- Ong Trn Dirc Thtng Chüc v11: Tru&ng phông QL di san van boa 

- Ba Nguyn Thi Thüy Hoa Chi'rc vIi: Phó TnrOng phông QL di san vn hóa 

2. Ban To chuc Tinh üy 

- Ong Pham Trung San Chirc v11: Phó Truâng Ban ThuOng trçrc 

- Ong Ma Van Khp Chüc vii: Phó TP ChInh sách dào tao 

3. S&Xây dirng 

- Ong Cao Vit Thà Chüc vçl: Tnrng phông Quân l Xây dirng 

4. S& Tài nguyen và Môi trtrông 

- Ba Trn Thj Huang Chirc vi1: Can b Chi c1ic Quân l dt dai 

5. S& Kê hoach và Dâu tir 

- Ong Nguyn Düc Huy Chüc vii: Phó Trtxâng phông DT-Th&GSDT 

6. UBND huyn So'n Diro'ng 

- Ba Ha Thj Hng Lien Chüc vi1: Phó Truâng phOng VH&TT 



II. NO! DUNG 
1. Ba Au Thj Mai, Giám dc Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch - chü tn cuc 

hçp giäi thiu thành phân tham gia và nêu ni dung, chuang trinh cuOc h9p. 
2. Ban To chüc Tinhüy (chü dâu tiz) báo cáo: 
Di tIch Ban To chüc Trung uang, thôn Tan Lap, xã Tan Trào, huyn San 

Diiang là noi a, lam vic cüa can b và lath dao  Ban To chac Trung ucmg trong 
thai k kháng chiên chông thirc dan Pháp xâm luçic giai doan  1949-1953.  Tai 
day, duai sr lãnh dao  cüa Dâng và Chü tjch Ho ChI Minh, cong tác tO chüc xây 
dimg Dãng da dat  dixqc nhung thành tiru to hrn gop phn x1rng dáng vao sir lath 
dao cüa Dàng - nhân to hang dâu quyêt djnh thàng lçi s11 nghip kháng chin 
kiên quOc. Dé ghi nha nhQng cOng lao dóng gop cüa the h can b Ban To chüc 
Trung uang, dông thñ dé khcii dy lông ti,r háo dan tc cho the h tré, 11am 2007 
tai xã Tan Trào, huyn San Ducing, Ban To chüc Trung uang da xây nba bia k 
nim; he thông hang rào, cay xanh; biên hiu; kè dá... Tuy nhiên, hin nay cOng 
trinh dà xuOng cap, không dam bào m quan và an toàn cho khách tham quan, 
vi 4y Ban To chüc Tmnh üy dé nghj Sà Van hóa, The thao và Du ljch và các sa, 
ban, ngành lien quan xem xét, trInh Uy ban nhân dan tinh phé duyt chü tnrang 
dâu tu xây dirng cong trInh Câi tao,  nâng cap nhà bia k' nim noi lam vic cUa 
Ban To chüc Trung uang, thôn Tan Lap, xã Tan Trào, huyn San Duang, tinh 
Tuyên Quang, vâi quy mô: 

- Nhà bia: Can chinh, trát lai  dam bào sir can dôi giüa các müi giáo vâi 
cong trInh; thay toàn b ngói; trát và son lai  ct theo màu hin trng; thay bia 
dá, gch lát nên nhà bia, mt bc tam cap, bôn hoa, thành nhà bia. 

- San yuan: DO lai  toàn b san be tOng, mitt san op dá, phIa ngoài trông 
cay chay song song sat thành bo san nba bia; lam mai duang dao  khuôn viên 
cay xanh nba bia, ma rng và do be tOng san truac ra hêt phân dat di tIch. 

- Cài tao lai duang len nhà bia và ké dá; xây mói hang rào, rãnh thoát 
nuôc; thay biên hiu mói, trông lai Co mái ta luy và trông bô sung cay xanh 
trong san vuin. 

- NguOn vOn dâu tu: Xã hi hóa và các nguôn von hqp pháp khác. 
3. Y kiên tham gia cüa các dai  biêu dir h9p: 
3.1. Dgi din Só'Xáy dy'ng. 
Nht trI chü truang dâu tu xây dirng cong trInh Cãi tao,  nâng cap nhà bia 

k nim noi lam vic cüa Ban To chüc Trung uang, thôn Tan Lap, xã Tan Trào, 
huyn San Duang, tinh Tuyên Quang bang nguôn vOn xã hi hóa. 

D nghj Ban To chüc Tinh üy 1p ho so thiêt kê, dir toán và thirc hin các 
buóc theo dung quy dinE ye Lut Xây di,rng. 

3.2. Dgi din Sà Tài nguyen và Mói trwàng. 
Di tIch Ban TO chüc Trung uang tai  thOn Tan Lip, xà Tan Trào, huyn 

San Duang da dugc cp giy chüng than quyên sir diing dat. Các hang miic dâu 
tu nm trong din tIch dat da dugc cap, không ânh hu&ng den khu virc xung 
quanh. VI 4y, Sa Tài nguyen và MOi truang nhât trI chü truong dâu tu xây 
dimg cOng trInh Cài tao,  nâng cp nhà bia k nim fbi lam vic cüa Ban To 
chiTic Trung uang, thOn Tan Lap, xä Tan Tnào, huyn San Duang, tinE Tuyên 
Quang bang ngun vOn xã hi hóa. 



3.3. Dai dién Sà KI hoach và Du tu'. 
Nht trI chü truong du tii xay dimg cong trInh Câi tao,  nâng cap nba bia 

k nim noi lam vic cüa Ban To chüc Trung uang, thôn Tan Lap, xã Tan Trào, 
huyn Son Drnmg, tinh Tuyên Quang bang nguOn von xã hi hóa. 

3.4.DQi din UBND huyn Scm Dwoiig. 
Nhât trI chü truong dâu tu xây dimg cong trInh Câi t.o, nâng cap nba bia 

k nim noi lam vic cüa Ban To chüc Trung ucmg, thôn Tan Lap, xä Tan Trào, 
huyn Scm Ducmg, tinh Tuyên Quang bang nguôn von xã hi hóa. 

3.5. Dgi din S& Van hóa, The thao và Du ljch: 
Nhât trI chü truo'ng dâu tu xây dimg cong trInh Cãi tto, nâng cap nhà bia 

k nim noi lam vic cüa Ban To chtrc Trung uong, thôn Tan LQp, xã Tan Trào, 
huyn Son Duong, tinh Tuyên Quang bang nguôn von xâ hi hóa. 

Sau kbi Uy ban nhân dan tinh phé duyt chü truong dâu tu xay dmg 
cong trInh, dé nghj Ban To chüc Tinh üy 1p ho so thiêt kê giri S Van boa, The 
thao và Du ljch thâm djnh cho kiên thOa thun; phôi hçmp ch.t chë vi S& Van 
boa, The thao và Du ljch trong vic triên khai thirc hin dir an dam bão dung 
trInh tir quy djnh cüa Nhà nithc ye ton tao,  tu bô di tIch ljch sü, van hóa. 

III. KET LUJN cuQc HOP 
Sau khi thâo lun trên co s& kin tham gia cüa các thành ph.n tham dir h9p, 

chü trI cuc h9p thông nhât kêt lun báo cáo US'  ban nhân dan tinh vci ni dung sau: 
1. Nhât trI thu truong dâu tu xây dmg cOng trInh Câi tao,  nâng cap nhà 

bia kS'  nim noi lam vic cüa Ban To chüc Trung uong, thôn Tan Lap, xã Tan 
Trào, huyn Son Ducmng, tinh Tuyên Quang, vâi các ni dung: 

- Ten Cong trInh: Cái tao,  nâng cap nhà bia k5' nim noi a và lam vic cüa 
Ban To chüc Trung ucmng, xâ Tan Trào, huyn San Duang, tinh Tuyên Quang. 

- Dja diem xây drng: Thôn Tan Lap, xa Tan Trào, huyn Son Duong, 
tinb Tuyên Quang. 

- Chu dâu tix: Ban To chi'rc Tinhüy Tuyên Quang. 
- Quy mô xây dirng: 
+ Nhà bia: Thay toàn b ngói; trát và son lai  ct theo màu hin trng; 

thay bia dá, gch lát nên nhà bia, mt bc tam cap, bOn boa, thànb nba bia. 
+ San vu?m: DO lai  toàn b san be tOng, m.t san Op dá, phIa ngoài trOng 

cay; lam mimi du0ng dao  khuôn viên cay xanb nba bia, ma rng san truâc ra bet 
phân dat va dO be tong. 

+ Câi tao 'ai duang len nhà bia và kè dá; xay mâi hang rào, rânh thoát 
ni.râc; thay biên hiu mâi, trông lai  cO mái ta luy va trOng bô sung cay xanh 
trong san vuyn. 

- TOng müc dâu tu dir kiên: 4.871.719.000 d1ng 
(Bang chI: Bôn tam tram bay mu'oi mót triu bay tram mu'ô'i chin nghIn dóng) 
- Nguôn von dâu tu: Xã hi boa và các nguOn vOn hçmp pháp khác. 
- Thai gian thirc hin: Näm 2020. 
2. De nghj chü dâu tu dir an phôi hcxp chat chë vói Si Van boa, The thao 

vá Du ljch triên khai thçrc hin dau tu xây dirng cOng trInb Cái tao,  nâng cap nba 
bia k5' nim noi lam vic cüa Ban To chüc Trung uang, dung trInh ti,r, quy djnh 
hin hànb cüa Nha nuâc ye tu bô, ton tao  di tIch. 



BAN TO CH1C T!NH Uy sO VAN HOA, THE THAO 
RUrE4H  Du UCH•LTUYEN QUANG 

GLAM DOG 

sO KE HOACH VA oAu TU' SOXAYDrNG 

C-& V 

Cuc hçp kt thüc vào hi 16 gi cilng ngày, biên b5n duçic các thãnh viên 
tham gia thông nhât vói ni dung kêt 1un và nhât trI k ten. Biên ban nay là ca s& de 
S Vn hóa, The thao và Du ljch báo cáo Uy ban nhân dan tirih.I. 

hr 
sO TAI NGUYEN VA MOI TRU'ONG UBND HUYN SN DUNG 

U'7 \' }/co ,le 

Cdc thành viên dr h9p kj5 ten 
( 
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