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TỜ TRÌNH 

Về việc thanh lý tài sản công, gồm: Nhà trưng bày, nhà khách 2 tầng,  

nhà khách mái nhọn, nhà trực đăng ký thăm quan và vật kiến trúc gắn  

liền trên đất để giải phóng mặt bằng xây dựng mới Bảo tàng Tân Trào  

và Phòng chiếu phim tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào  
 

 

Kính gửi: Sở Tài chính 

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và 

phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh Tuyên Quang gắn 

với phát triển du lịch đến năm 2025; 

Căn cứ Văn bản số 645/TTg-KGVX ngày 01/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc lập mới chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát 

huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 03/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết 

định việc quản lý, sử dụng tài sản công và xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản, xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang;  

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 02/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục 

hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh Tuyên 

Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bảo quản, tu bổ, 

phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh 

Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; 

Căn cứ Văn bản số 163/STC-QLG&CS của Sở Tài chính tỉnh về việc quản 

lý, sử dụng, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh; 



2 
 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 267/TTr-BTT ngày 28/8/2020 của Bảo tàng 

tỉnh đề nghị thanh lý tài sản gắn liền trên đất tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 

Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Tài chính xem xét, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt thanh lý tài sản, gồm: Nhà trưng bày, nhà khách 

2 tầng, nhà khách mái nhọn, nhà trực đăng ký thăm quan và vật kiến trúc gắn liền 

trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình theo chủ trương đầu tư dự án 

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân 

Trào tỉnh Tuyên Quang, với danh mục tài sản đề nghị thanh lý cụ thể như sau: 

 

Số 

TT 

Tên/loại tài sản 

thanh lý 

Cấp 

hạng 

 

Diện 

tích 

xây 

dựng 

(m2) 

Năm 

xây 

dựng 

Giá trị theo dõi sổ sách kế toán                                               

đến ngày 30/7/2020 (đồng) 

Nguyên giá 
Hao               

mòn 

Giá trị           

còn lại 

1 Nhà trưng bày  II 594 1971 1.069.847.724 945.102.783 124.744.941 

2 Nhà khách 2 tầng IV 283 1975 810.133.837 620.324.991 189.808.846 

3 Nhà khách mái nhọn IV 147 1971 370.669.597 312.205.265 58.464.332 

4 Nhà vệ sinh III 39 2002 95.263.000 95.263.000 0 

5 
Nhà trực đăng ký 

thăm quan 
III 31 2008 123.823.000 123.823.000 0 

 Tổng cộng    2.470.097.158 2.097079.039 373.018.119 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Tài chính thẩm định, 

trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản để đơn vị tổ chức triển 

khai, thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận:                                                         
- Như trên (để trình); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Bảo tàng tỉnh; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Âu Thị Mai 
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