
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

S: /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  01f  tháng  42.nám  2020 

T€1 TRINH 
• •A A ., A 

Quyet d!nh  dieu chinh chu trtrong dau tir dir an: Bao ton, 
ton to di tich Khu lu'u nim Tng BI thir Lê Dun (giai don 2) 

KInh gri: Hi dông nhân dan tinh 

Can cz' Lu2t Td chic chInh quyn djaphwoig ngày 19/6/2015; 
Can c& Lut sza ddi, bá sung m5t s diu cia Lut Td chic ChInh phz và 

Lu2t Td ch&c chInh quyn djaphuv"ng ngày 22/11/2019; 

Can cii' Lu2t £ku tu cong ngày 13/6/2019; 

Can ci Nghj djnh sá 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia Ghlnh phñ quy 
djnh chi tilt thi hành mç5t sl diu cia Luat  Dcu tu cOng. 

Can ci Nghj quyê't sl 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Uy ban 
ThwO'ng vy Qulc hi quy djnh v các nguyen tac, tiêu chI và djnh m&c phán bO 
vn &u tw cOng ngucn ngán sách nhà nithc giai dogn 2021-2025; 

Can cii' Quylt djnh sl 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cza Thi tu&ng 
ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mç5t sl diu cia Nghj quylt sl 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cia Oy ban Thu&iig vy Quóc hi quy 
djnh v các nguyen tác, tiêu chI và djnh mic phán bI yIn du tit cOng ngun 
ngdn sách nhà nithc giai dogn 202 1-2025, 

Can cá Van ban sl 6842/BKHDT-TH ngày 16/10/2020 cza Bô KI hogch 
và f*u tit v vic phân hI kl hoach vO'n NSNN näm 2021; 

Can cz' Nghj quylt sl 435/NQ-HDND ngây 24/10/2016 cia HDND tinh v 
chi tritcing dlu tit dir an: Báo tIn, tOn tgo di tIch Khu lulA nim Tlng BI thit Lê 
Duán (giai dogn 2). 

Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh quyt djnh diu chinh 
chü trucing du tix dr an Bão tn, ton to di tIch Khu liru nim Tng BI thu Lê 
Duân (giai don 2) v6i các ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG D1 AN 
1. Ten dir an: Báo tn, ton tao di tIch Khu hru nim Tng BI thu Lé Duãn 

(giai don 2). 
2. Miic tiêu du tir: Dr an dirge du tu xây drng nhm bão tn, ton to Khu 

di tIch ljch si'r li.ru nim danh nhân tiêu bi&j là lành tho cüa Dãng và Nhà nuâc, 
gop phn tang ci.thng hoat dng giáo diic truyn thng và sinh hoat van boa cho 
các th h trén pham vi cã nuâc. 



3. Quy mô du tu diêu chinh: 

- Bão quân, tu bô, phic hM Nhà luu nim 

- Nâng cp khôi Nhà Trung bay - Tuâng nim 

- Xây m9i Nhà quãn l - don tip 

- Xây mOi Cong hu&ig Nam 

- Xây mói Cng huàng B&c 

- Xây mOi Nhà ph'tic vi sinh hoat chung 

- Ton tao  và chinh trang h thng kè, b.c cp bn song 

- Ton tao  nâng cp Bin giói thiu di tIch bn song, Bia chtng tIch. 

- Nâng cp h thng ha tang k thut nhu: H thng c.p din, chng set; 
H thng cp thoát nithc; H thong PCCC; H th6ng giám sat an ninh; H thông 

thông tin lien lac. 

- Tu b ton tao  san vun, hang rào, cành quan cay xanh và các hang mvc 

phii trçi khác. 

4. Nhóm dix an: Nhóm B 

5. ChO d.0 tix: Ban QLDA DTXD các cong trInh dan diing và cong nghip. 

6. Di tuçing thii huâng cUa dir an: Ngành van hóa, trirc tip là Trung tam 
Quân 12 Di tIch và Báo tang tinh; ngu?i dan. 

7. Da dim thirc hin dir an: Xã Triu Thành, huyn Triu Phong, tinh 

Quâng Trj. 

8. Tng vn thrc hin dr an, gm vn: 

Ngân sách trung uing h trq: 45.000 triu dng. 

9. Thai gian th1rc hiên: Näm 202 1-2024. 

10. Ca quan, dan vj thrc hin dr an: Ban QLDA DTXD các cong trInh dan 

diing và cong nghip tinh. 

II. QUA TRNH TRIEN KHAI XAY DVNG  BAO cAo oiEu CH!NH BE 
XUAT CHU TRUNG BAU TIX D1 AN 

Dr an bào tn, ton tao  di tIch Khu km nim Tng BI thu Lê Du.n (giai 
doan 2) dã dugc HIDND tinh thông qua thU truang du tu tai  Nghj quyêt s 

4351NQ-HDND ngày 24/10/2016 và dr kin b trI vn k hoach  dAu tu cOng 

trung han  giai doan 2016-2020. Tuy nhiên, giai doan 2016-2020 dir an chua 
duqc trin khai thrc hin. 

Ngày 31/8/2020, UBND tinh dã có van bàn s 3983/UBND-CN giao Ban 
QLDA DTXD các cong trinh dan ding và cong nghip tinh ltp Báo cáo dê xut 

chU trl.rang du tu dir an Bào tn, ton tao  di tIch Khu lixu nim Tng BI thu Lê 
Dun (giai doan 2); theo tinh thn chi dao  cUa BTV Tinh Uy tai  Thông báo so 

791-TBITU ngày 20/3/2020 và 2 kin thm djnh cUa B Van hóa, Th thao và 
Du ljch tai  van bàn s 2888/BVHTTDL-DSVH ngày 06/8/2020, dir an cO mt s 
ni dung cn diu chinh so v6i quyt djnh phê duyt chU truang ban du. VI 
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vy, Ban QLDA DTXD CC Cong trInh dan dung và cong nghip tinh 1p Báo 
cáo diu chinh d xut chü truong du tu dir an trInh thm djnh, phê duyt theo 
quy djnh tai khoán 2 Diu 101 Lut Du tu cong s 39/2019/QH14. 

Ngày 11/11/2020, So K hoach và Du tu t chrc Hi nghj thAm djnh diu 

chinh Báo cáo d xut chü truong d.0 tu dr an Báo thn, ton tao  di tIch Khu luu 

nim Tong BI thu Lê Dun (giai doan  2) v&i sr tham gia cüa các SO, Ban ngành 

lien quan và dã có van ban thng hqp kin s 1 870/SKH-KGVX ngáy 
13/11/2020 gOi Ban QLDA DTXD các cong trInh dan dung và cong nghip d 

chinh sfra, hoàn chinh h so. 
Dn nay, Ban QLDA DTXD các cong trInh dan ding và cong nghip tinh 

dã hoàn chinh Báo cáo d xut diu chinh chü truong du Ui dr an theo kin 
kt 1un cüa Hi dng thm djnh duqc thng hçp tai  van bàn s 1 870/SKH-

KGVX ngày 13/11/2020 cüa SO K hoach và Du tu, h so dam báo theo quy 

djnh Lut Du tu cOng. 

III. DANH MVC  HO SO KEM THEO 

1. Nghj quyt s 435/NQ-HDND ngày 24/10/2016 cüa HDND tinh v chü 

trucing du tu dr an: Bâo tn, ton tao  di tIch Khu kru nim Tng BI thu Lê Dun 

(giai doan 2). 

2. Báo cáo diu chinh d xut chü truong dAu tu dir an. 

3. Báo cáo kt qua thm djnh diu chinh Báo cáo d xu.t chü truong du tu 

dir an cüa SO K hoach và Du tu. 
Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh phê 

duyt diêu chinh chU truong du tix dir an: Bão tn, ton tao  di tIch Khu km nim 

Tong BI thu Lê Duân (giai doan 2) (Nç5i dung di tháo Nghj quj4t dInh 

Nyi n1zIn: 
- Nhtr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, VH,TT&DL; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
-LtruVT,VX.y 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2020 

(Dir tháo) 
NGH! QUYET 

.A .. ., A .. A A 

Dieu chinh chu truong dau tir Di.r an: Bao ton, ton to 
di tIch Khu hru nim Tng BI thu Lê Dun (giai doin 2) 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TRI 
KIIOA VII- K' HQP THU 19 

Can thLut Td chic chInh quyê'n djaphu'oi'zg ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can cii' Lut sü'a ddi, hI sung mt sd diu cia Lut TI chic GiInh phü và 
Lut To chic chInh quyên djaphwcing ngày 22 tháng 11 nàm 2019, 

Can cz Lut Ddu tw cong ngày 13 tháng 6 nàm 2019; 
Can cir Nghj djnh SI 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cüa GhInh phi quy 

djnh chi tilt thi hành mt sl diu cia Lut DIu tw cOng, 
Theo d nghj cia UBND tinh tgi Ta trInh sl /TTr-UBND ngày /12/2020. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh chü triro'ng du tir diy an Bão tn, ton to 
di tIch Khu hru nim Tng BI thu Lê Dun (giai dotn 2) vó'i các ni dung 
nhu sau: 

1. Muc tiêu du ti.r: 
Dr an duçic du tu xây dirng nhm bào tn, ton tao  Khu di tIch ljch sir luu 

nim danh nhân tiêu biu là lãnh dao  cüa Dãng và Nhà nithc, gop ph.n tang 
c1xng hoat dng giáo dic truyn thng và sinh hoat van hóa cho các th h trên 
phm vi câ nithc. 

2. Quy mô du tu: 
- Bão quãn, tu b& phic hi Nhà luu nim 

- Nâng cp khi Nhà Trung bay - TiRing nim 

- Xây mói Nhà quãn l - don tip 

- Xây mâi Cng hiRing Nam 

- Xây mâi Cng huâng B.c 
- Xây mài Nhà phiic vii sinh hoat chung 

- Ton tao  và chinh trang h tMng kè, b.c cp bn song 

- Ton tao  nâng cp Bin giOi thiu di tIch bn sOng, Bia chüng tIch. 
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- Nâng cp h thng h t.ng k5' thut nhu: H thng cp din, chng set; 
H thng cp thoát nuórc; H thng PCCC; H thng giám sat an ninh; H thông 

thông tin lien lac. 

- Tu b ton to san v.thn, hang rào, cãnh quan cay xanh và các hng miic 

phii trçl khác. 

3. Nhóm dir an: Nhóm B. 

4. Tng m1rc dAu tu dir an: 45.000 triu dng (B&ig cht: Bn mwcri lam tj" 

dng). 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách trung uong h tro. 

6. Dja diem thirc hin dir an: Xä Triu Thành, huyn Triu Phong, tinh 

Quãng Trj. 

7. Thii gian, tin d thirc hin dix an: 04 näm, t1r näm 202 1-2024. 
X Dieu 2. To chirc thic hiçn 

UBND tinh chi do Ban Quãn l dir an du tix xây drng các cong trInh dan 
ding và cong nghip tinh chü tn phi hçip vci Si Van hóa, Th thao và Du ljch 

Va CáC co quan lien quan hoàn thành Báo cáo nghiên ciru khã thi d an Bão tOn, 
ton to di tIch Khu li.ru nim Tng BI thu Lê DuAn (giai don 2) trInh c.p có 
thm quyn quyt djnh du tu dir an theo dung quy djnh cüa Lut D.0 tu cong 

và pháp 1utt lien quan. 

Diu 3. Diu khoãn thi hành 

1. UBND tinh chi do Ban Quãn l dir an dAu ti.r xây drng các cong trInh 
dan diing và cong nghip tinh phi hçTp vói Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch Va 

cC co quan lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay. 

2. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, 

T dai  biu Hi dng nhân dan tinh, di biu H,i dng nhân dan tinh phi hqp 
viii Ban Thung trrc Uy ban Mt tr.n To quôc Vit Nam tinh vá các ti chüc 
chInh trj xâ hi giám sat vic thrc hin Nghj quyt nay báo cáo Hi dng nhân 
dan tinh theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyt nay duqc Hi dng nhân dan tinh Quáng Trj khóa VII, k' hçp 
thir 19 thông qua ngày tháng 12 nãm 2020, có hiu hrc k tir ngày thông qua 
và thay the Nghj quyêt s 435/NQ-HDND ngày 24/10/20 16 cUa HDND tinh./. 

Ncri nli?ln: 
-Nhis Diêu3; 
- Các Bô: KH&DT, TC, VH,TT&DL; 
- Các S&: KH&DT, TC, VH,TF&DL; 
- KBNN tinh; 
- Lixu: VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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