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Số:  641 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

        Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng  

công trình Tượng đài Lý Tự Trọng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ  về 

hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 

113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật; 

Căn cứ Thông báo số 1201-TB/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương một số dự án đầu tư; 

Sau khi xem xét đề nghị của Tỉnh đoàn Tuyên Quang tại Tờ trình 

số 95-TTr/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 29/4/2020 về việc phê duyệt chủ trương xây 

dựng công trình Tượng đài Lý Tự Trọng; kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu 

tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Báo cáo số 190/BC-SKH ngày 05/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương xây dựng công trình Tượng đài Lý Tự 

Trọng, nội dung cụ thể như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng Tượng đài Lý Tự Trọng. 

2. Chủ đầu tư: Tỉnh đoàn Tuyên Quang. 

3. Địa điểm xây dựng: Hồ công viên Tân Quang, trên Đại lộ Tân Trào 

(gần Câu lạc bộ Tân Trào), phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang. 
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4. Mục tiêu đầu tư: 

Xây dựng tượng đài Lý Tự Trọng làm nơi tổ chức các hoạt động, là địa 

chỉ đỏ để đoàn viên, thanh thiếu nhi thành kính tri ân với người anh hùng trẻ 

tuổi Lý Tự Trọng; đồng thời, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang. 

Công trình thiết thực của thế hệ Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. 

5. Quy mô đầu tư 

Xây dựng tượng đài Lý Tự Trọng và vườn hoa, khuôn viên tượng đài 

trên diện tích khoảng 4.000m2. 

Tượng đài Lý Tự Trọng dự kiến chiều cao khoảng 4.5m (tượng toàn 

thân, bao gồm cả chân đế) trong đó: bệ chân có kích thước (1,2x 1,2)m, bệ 

móng có kích thước (3,0 x 3,0)m, được xác định cụ thể tùy theo tác phẩm nghệ 

thuật qua các bước thi tuyển, sáng tác và phải thỏa mãn sự phù hợp với không 

gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị xung quanh; Tượng và bệ đế đặt tượng được 

sử dụng bằng chất liệu đá nguyên khối phù hợp với nghệ thuật tạo hình, có tính 

bền vững lâu dài dưới tác động của thiên nhiên. 

6. Khái toán tổng mức đầu tư: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm triệu đồng). 

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn huy động xã hội hóa (do tỉnh đoàn 

Tuyên Quang vận động các đoàn viên thanh niên đóng góp) và các nguồn vốn 

huy động hợp pháp khác. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Tỉnh đoàn Tuyên Quang (chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định hiện hành của nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh đoàn 

Tuyên Quang; Giám đốc Kho bạc nhà nước Tuyên Quang và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                     

- Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Phó CT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thực hiện);  

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Chuyên viên: ĐTXD, TC; 

- Lưu VT. (vh25) 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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