
UBND TiNH TUYEN QUANG 
S(1 VAN HOA, THE THAO 

VA DU L!CH 

CONG HOA xA HO! CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 6 nám 2020 

T TRINH 
V vic phê duyt chü trtro'ng dãu tir dir an Bão quãn, tu b6, phiic hi 

và phát huy giá trj di tIch llch  sir quôc gia dc bit Tan Trào, 
tinh Tuyên Quang gän v&i phát triên du ljch dn nãm 2025 

Kinh glri: Uy ban nhân dan tinh 

Can th Lut Dcu tu' cong sá 39/2019/QHJ3 ngày 13/6/2019; 

Can c Luct Xáy dy'ng so 5 0/201 4/QH13 ngày 18/6/2014, 

Can c& Lut Di san van hóa sO' 28/2001/QHJO ngày 29/6/2001 cüa QuO'c 
hç5i, Luat  sO 32/2009/QH12 ngày 18/6/2 009 cia Quoc hi si'a ã'Oi, bO' sung mç5t sO' 
diêu cia Lu2t Di san van hóa; 

Can cii' Nghj djnh 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia C'hInh phz v quán lj 
dr an dâu tu' xáy dy77g; 

Can th Nghj djnh sO' 166/2018/ND-CF ngày 25/12/2018 cza O'zInh phi v 
vic quy djnh thâm quyên, trInh ty', th tyc k2p, phê duyt quy hogch, dy' an báo 
quán, tu hO, phyc hôi di tIch ljch sz,'c - van hóa, danh lam tháng cánh, 

Can c& Quyê't djnh sO' 2356/QD-TTgngay 06/12/2016 cia Thi twang ChInh 
phz ye vic phê duyt QUy hogch tOng the báo quán, tu hO, phyc hOi và phát huy 
giá trj di tIch ljch th quOc gia dc bitt  Tan Trào, tinh Tuyên Quang gàn vái phát 
triên du lich den nám 2025, 

Can ct' Van ban sO' 645/TTg-KGVX ngày 01/6/2020 cza Thi tu'ó'ng C'hInh 
phü ye vic 1p mó'i chi tru'o'ng dáu tu' Dir an Báo quán, tu hO, phyc hOi và phát 
huy giá trj di tIch ljch th quOc gia dgc bitt Tan Trào, tinh Tuyên Quang, 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trInh liJy ban nhân dan tinh phé duyt chU 
truang diu tu Di,r an Bâo quân, tu bô, phiic hôi và phát buy giá trj di tIch ljch sü 
quc gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gän vâi phát triên du ljch den nãm 
2025, cii the nhu sau: 

1. Ten dir an: Bão quãn, tu bô, phiic hôi và phát buy giá trj di tIch ljch sr quc 
gia dc bit Tan Trào, tinh Tuyên Quang gàn vâi phát triên du ljch den näm 2025. 

2. Muctiêudâutu: 

a. Bão tn, ton tao  và phát buy giá trj cüa di tIch ljch sic quc gia d,c biêt 
Tan Trào thông qua các di tIch hin con. 

b. Dâu tu, ton tao  dông b ye kiên true cãnh quan, hoàn thin ccc sâ vt cht 
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nhm hInh thành mt dim sinh hoit chInh trj, giáo diic truyn thng yêu nuäc, chü 
nghia anh hung each mang, nghiên ctiru khoa h9c, dáp irng thu cu sinh hoat  van 
hóa cüa nhân dan; diem du ljch van hóa dtc sac, gop phân phát triên kinh t - xã 
hi, xóa dói, giâm nghèo cho ngu?i dan vüng can cr each mtng Tan Trào nói 
riêng, tinh Tuyên Quang và vüng lan cn nói chung. 

3. Ni dung, quy mô dtu tu: 

a. Câi tao,  tu b& phiic hôi các di tIch DInh Tan Trào, ciim di tIch lan Na 
Nisa, c%lm di tIch ATK-Kim Quan. 

- DInh Tan Trào: Cái tao  h thng thoát nuc mt bang, san vun, dánh dc 
ye phIa có rãnh thoát nuc hin trng; trông mói bô sung cô be mit; bó các bn 
cay bang dá tir nhiên; cãi tao  h thông hang rào xung quath di tIch bang tre; cái 
tao 02 be nuOc hin trng. 

- Cim di tIch lan Na Nua, gôm: Lan Na Nua, lan Cãnh ye, lan H9p hi nghj, 
lan Din dài, lan Dông minh. Di tIch lan Na Nixa: Ha giâi toàn b lan, thay th các 
câu kin go và tre cüa b khung không có khã näng chu lirc, thay toàn b phân 
mái lá vâ phân vách, nén bang phén nüa. Bô sung h thông phông cháy chüa cháy 
và ba phát thanh tr dng; các lan con lai  giü nguyen b khung bang thép giã 
composite, thay the mái 1p  lá cç dã xuông cap, thay the vách bao che bang phên 
nüa, bô sung h thông phOng cháy chUa cháy và ba phát thanh tir dng. 

- Ciim di tIch ATK - Kim Quan: Lam mâi khu nhà Ban quân 1 c1im di tIch 
ATK Kim Quan; nba v sinh; san be tong; xây bó via xung quanh bôn cay... 

b. Xây mâi Báo tang Tan Trào và Phông chiu phim; xây dirng mi Khu 
tixâng nim các vj tiên bôi cách mng tách khOi cong trInh Nhà trung bay Bâo 
tang; các hang mvc  phi trg: Dài phun nuOc, tuO'ng rào, tung chän, bäi do Xe, ha 
tang din nuâc, san nên, h thông den chiêu sang, din nhç; h thông phOng cháy 
chüa cháy ngoài nba, tram  bum,  tram  din. 

c. Cái tao,  nâng cAp Quâng trithng Tan Trào: San Quâng trung lát dá tir 
nhiên; xây mi khán dài, san khâu; xây drng h thông cãnh quan dông b (däp 
dM vá cânh quan nhân tao;  xây mOi bôn hoa; lam dung dao  mâi; trông cay bô 
sung cho vun cânh). H thng ha tang, phii tr (lam duOng giao thông bang be 
tong; xây mi nhà v sib nam, flu; xây mi be phôt, be nuâc ngâm; cap din 
chiu sang; lam h thong thoát nithc mua; xây drng h thông cap nuâc tithi cay). 

d. Xây dmg các cong trInh phát huy giá trj di tIch: Nhà don tip; bäi d Xe; 
nba trung bay km nim; nba v sib... 

e. Tu bO ton tao  tong th h thông ha tang k thut khu di tIch: Cãi tao,  nâng 
cAp h thng cAp din cho di tIch, b tn lap dt h thông chiêu sang, trang trI trong 
và ngoài di tIch; 1p dat, cãi tao lai h thng cap nuâc hin có trong di tich; cãi tao 
lai h tMng thoát rnthc toân khu; phông chông môi m9t; chông am; chông chay... 

4. Ch dâu tu: Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch. 

5. Tng mirc dAu tu: 180,8 t dng. 
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(S tin bang ch1i: M3t tram tam mitch t), tam tram lñu dâng) 

6. Nguôn vn dâu tis: Von ngãn sách tinh và các ngun vn hçp pháp khác. 

7. Dja dim thirc hin: Huyn Son Duong và huyn Yen Son, tinh Tuyên Quang. 

8. Th?ji gian thirc hin: 05 nãm (2020-2024). 

Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch kInh trInh U ban nhân dan tinh xem xét, 
phê duyt chü truong dê triên khai thirc hin./. 

Nc'i nhln: 
- Nhu trén; 
- Si KH&DT (thâm dinh); 
- Lãnh dao  Sâ 
- Liru VT; QLDSVH. 

GIAM DOC 

 

  

A Thi Mai 
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