
 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định chủ trương đầu tư công trình Trồng và duy trì hệ thống cây 

xanh, cây cảnh và hoa tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào 
 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

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

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc 

hội; Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Di sản văn hóa; 

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

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 475a/QĐ-VHTTDL ngày 25/12/2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ 

trương đầu tư công trình Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại 

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, cụ thể như sau: 

1. Tên công trình: Trồng và duy trì hệ thống cây xanh, cây cảnh và hoa tại 

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Quy mô xây dựng:  

- Làm cổng chào bằng kết cấu khung thép chịu lực, móng bê tông cốt thép; 

gắn đèn Led trang trí và chữ nổi chiếu sáng kết hợp trồng hoa tạo chữ trang trí lên 

mặt trước cổng. 

- Trồng 2 hàng cây duối 2 bên đường từ ngã ba vào khu di tích đến nhà Ban 

quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, kết hợp đường dạo dải đá cuội và 

làm bồn hoa dã quỳ xen kẽ giữa 2 cây, tạo cảnh quan tự nhiên lối vào khu di tích.  

- Trồng 1 hàng duối từ nhà Ban quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Tân 

Trào đến hết đình Tân Trào (đối diện Bảo tàng Tân Trào), kết hợp trồng thảm cỏ. 

- Trồng hoa tạo cảnh quan hai bên, kết hợp trồng thảm cỏ và xây dựng bậc 
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xuống, đường dạo đoạn đường từ đầu cầu Nà Nưa đến đường lên lán Nà Nưa.  

4. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

5. Giá trị dự toán:     1.804.291.000 đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm linh bốn triệu, hai trăm chín một nghìn đồng) 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:       1.595.315.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:                   40.071.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      143.322.000 đồng 

- Chi phí khác:           25.583.000 đồng 

(Có dự toán chi tiết gửi kèm theo) 

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh được giao tại Quyết định số 

468/QĐ-UBND ngày 29/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương để triển 

khai thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở 

- Lưu VT; QLDSVH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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