
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

S&  &4 /TTr-UBND 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phóc 

Quáng Trj, ngày ,4& tháng  6  nàm 2021 

TO TRtNH 
A A A A Quyet d!nh  chu trirong dau tir Bao ton, ton to, nang cap 

các di tIch llch  si'r cách ming tr9ng dim tinh Quãng Tr 
(Dir an thành phn: Khu liru nim Tong BI thir Lê Dun; 

Bão tang Thãnh C Quãng TrI;  Khu di tIch Da  do Vinh Mc) 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Can cü Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut sra di, b sung mt s diu cüa Lutt To chüc ChInh phü vâ 
Lut To chüc chInh quyên dja phucmg ngày 22/11/20 19; 

Can cir Lut Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Can c1r Nghj djnh si 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hânh mt sO diêu cüa Lut Dâu tu cOng; 

Can ci.'r Nghj quy& s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thu&ng vi Quc hi quy djnh v các nguyen tic, tiêu chi và djnh miirc phân b 
von dâu tu cong nguôn ngân sách nhà nuóc giai doan 202 1-2025; 

Can ct'r Quyêt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tu&ng 
ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt so diu cüa Nghj quyêt s 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thumg vi1 Quc hi quy 
djnh ye các nguyen tc, tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu tu cong nguôn 
ngân sách nhà nuàc giai doan  202 1-2025; 

Can cü Cong van s 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tir&ng ChInh 
phü v vic dir kiên k hoach du tu cong trung han  giai doan 202 1-2025; 

Can Cu Nghj quyt s 1 5/NQ-HDND ngày 29/4/2021 cüa HDND tinh v 
vic cho 9 kiên dOi vâi kê hoach dâu tu cong trung han  von ngân sách Trung 
uong h trçi và von ngân sách dja phrnTing giai doan 2021-2025 cüa tinh; 

Can Cu Nghj quyt s 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh v 
vic cho 9 kin 1n thu 2 di vth K hoach du tu trung han  von ngân sách 
Trung ixang h trçi và vn ngân sách dja phucing giai doan  2021-2025 cüa tinh; 

Can cü Chi thj 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tuâng ChInh phü v 
day nhanh tiên d và nâng cao chat lucmg xây drng Kê hoch dâu tu cong trung 
hn giai doan  202 1-2025. 

UBND tinh trInh HDND tinh quy& djnh chü truo'ng du ti.r dir an: Báo tn, 
ton tao,  nâng cap các di tIch ljch su cách mng tr9ng diem tinh Quâng Trj (Dr 
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an thành phn: Khu Iixu nim Tng BI thi.r Lê Dun; Báo tang Thành C Quáng 
Trj; Khu di tIch Dja dao  Vjnh Môc) v&i các ni dung chInh nhiz sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DIT AN 
i. Ten dr an: Bão tn, ton tao,  nâng cp các di tIch ljch str cách mng trçng 

diem tinh Quáng Trj (Dir an thành phân: Khu lint nim Tong BI this Lê Dun; 
Bâo tang Thãnh Co Quãng Trj; Khu di tIch Dja dao  Vjnh Mc). 

2. Muc tiêu d.0 tu: 
- Bâo tn, ton tao,  chng xung cp cac di tIch trQng dim trong h thng 

các di tIch ljch si'r cách mng trén dja bàn tinh nhm giü gin và phát huy giá trj 
ljch sCr, van hóa truyên thng cüa di tIch; phiic vi nhu cAu thäm ving, tham quan, 
nghiên ciru, h9c tp và giáo diic truyn thng cho các th h. 

- Tao nén các cong trInh kin trüc mang tInh biu tisqng v truyn thng, ban 
sc van hóa, ljch si:r tai  dja phiscng; gop phn giáo diic truyn thng yêu nuóc, 
cách mang, nâng cao lông ti hào dan tc, giài thiu quâng bá hmnh ành mành dat, 
con ngi.thi Quáng Trj. 

- Tp trung dâu tu có trçng tam, tr9ng dim tao  nên các dim dn hp d.n; 
g.n k& bão tn, phát huy giá trj di san van boa v&i phát trin du lich,  gop phn 
thüc dy phát trin kinh t - xa hi cüa tinh. Ton tao  và giü gin các di tIch ljch si:r 
each mng, các earth quan, môi trtthng và tâi nguyen du ljch, dam bâo cho sr phát 
trin bn vüng. 

3. Quy mô dâu tis: 

3.1. Dis an thành ph.n 1: Khu lint nim Tng BI this Lê Du.n. 

- Bào quãn, tu bô, phiic hôi Nhà lixu nim. 

- Nâng cp kh& Nhà Trung bay - Tir&ng nim. 

- Xây mdci Nba quán 1 - don tip. 

- Xây mOi Cng huOng Nani. 

- Xây mOi Cng huOng Bc. 

- Xây mài Nba phic vçi sinh boat chung. 

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

- Ton tao  nârig cp Bin giâi thiu di tIch bn sOng, Bia ching tIch. 

- Nâng cp h thng ha tng k5' thut nhu: H thng cp din, chng set; h 
thng cp thoát nixOc; h thng PCCC; h thng giám sat an ninh; h thng thông 
tin lien lac. 

- Tu b ton tao san vucn, hang rào, cãnh quan cay xanh và các hng m1ie ph 
trçikhác. 

3.2. Dir an thành phân 2: Bão tang Thành Co Quâng Tr. 

Xây dirng Bão tang Thành C Quáng Trj vOi quy mô 3 t.ng, din tIch san xây 
drng khoãng 2.100m2. Trong do: tng trt tnrng bay mô hInh tái hin trn chin 81 
ngày dêm tai  Thành C Quãng Trj kt hçip v&i không gian trái nghim, tng 1 là 
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tAng tri.rng bay các bi'rc tranh, ãnh và hin vt theo các chü d, tAng 2 là không gian 
trái nghim ngoài tr?ii. 

TAng tra gm có: Không gian tái hin trn dánh, Giao thông düng, V sinh 
(Nam, ne). 

Tang 1 gm có: Không gian khánh tit, Không gian tnrng bay c djnh, giao 
thông dirng, V sinh (Nam, nCt), Sãnh chInh. 

TAng 2 gm có: Không gian trâi nghim trong nhà, Không gian trãi nghim 
ngoài tthi, Khu vrc thuê quãn phiicl Ban ye, Khu v1rc giãi khát, Giao thông dirng, 
V sinh (Nam, nCr). 

Cong trinh có tric giao thông di'rng gm 1 thang b và 1 thang may có th 
nãng tái trQng ti da len dn 750kg (10 ngi.thi). Các d& di.rçic thit k thoái dé phiic 
vi cho nhitng khách tham quan sà diing xe lan. 

3.3. Du an thành phAn 3: Khu di tIch Dja do Vjnh Môc. 

- Tu b, nâng cAp dja do vâ các hng mçic trong lông dja dao. 

- Tnmg bay chuyên d "Dja dao  Vinh Mc và h thng lang hAm Vinh Linh" 
trong nhà tnmg bay. 

- Xây drng, tOn to các hng m11c h? tAng k5 thut, hng mic phii trçl phiic vi 
di tIch. 

4. Nhóm dir an: Nhóm B. 

5. DEi tirçlng thi hu&ng cüa dr an: Ngành van hóa và ngui dan. 
6. Dja dim thuc hin dr an: 

- Du' an thành phn 1: Khu lu'u nim Tdng BIt/rn' Lê Dudn: tai  Xâ Triu 
Thành, huyn Triu Phong, tinh Quãng Trj. 

- Dir an thành phcn 2: Báo tang Thành Gd Quáng Trj: ti Phuing 2, thj xã 
Quãng Trj, tinh Quáng Trj. 

- Dir an thành phdn 3. Khu di tIch Dja dçzo Vjnh Mdc: tai  Xâ Vinh Thch, 
huyn Vi'nh Linh, tinh Quáng Trj. 

7. Tng vn thirc hin dr an: Ngân sách Trung ucmg h trq linh vçrc van 
hóa, mirc h trçi 101.250 triu dng. 

8. Th&i gian thirc hin: Näm 2022-2025. 

9. Ca quan, dan vi thrc hin dr an: 

Sâ Van hóa, Th thao và Du ljch: Là co quan quãn 1 nhà nt.róc ye chuyên 
môn, chju trách nhim phi hçp vi các ca quan lien quan t chüc thrc hin và 
giám sat cht chê qua trInh trin khai thrc hin dir an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI xAY DuNG BAO cAo DE XUAT CHU 
TRIXONG DAU TU' DJJ AN 

Dr an Bão tn, ton to di tIch Khu km nim Tng BI thu Lê DuAn (giai do?n 
2) dã duçic HDND tinh phê duyt diêu chinh chü truclng dâu tu tai  Nghj quyêt sO 
91/NQ-HDND ngày 09/12/2020 và có mt sO diêu chinh ti Nghj quyêt so 
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46/NQ-I-IDND ngày 12/5/2021; dir an Ton tao, nâng cap Khu di tIch dc bit 
quôc gia Thành Co Quãng Trj, hang miic: Bâo tang Thành Co dâ duçc HDND 
tinh phê duyt chü tri.rclng dâu tu ti Nghj quyt so 19/NQ-HDND ngày 
12/5/2021; dir an thành phãn 3 là Bào tn và phát buy giá trj di tIch Dja do Vjnh 
Moe, Giai don 2 dâ duc HDND tinh phê duyt chü truong dâu tu tai  Nghj quyt 
so 18/NQ-HDND ngày 12/5/2021. 

Thirc hin Chi thj s6 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa Thu tung ChInh phü 
v dy nhanh tin d và nâng cao chit krçmg xây dxng K ho?ch  du tu cOng 
trung hn giai don 2021-2025, Báo cáo s 92/BC-UBND ngày 04/6/202 1 cUa 
TJBND tinh v diu chinh 1i phixang an phãn b ngun vn ngãn sách Trung 
i.rong h trçl trong K hoach  du tu trung hn giai don 2021-2025 cüa tinh; dr an 
Bão tn, ton t?o  di tIch Khu kru nim Tng BI thu Lê Dun (giai doan 2), dir an 
Ton tao, nâng cp Khu di tIch dàc biêt quc gia Thành C Quáng Trj, h.ng miic: 
Báo tang Thãnh C và dir an Báo tn và phát buy giá trj di tIch DIa  4o Vjnh 
Mac, Giai doan 2 duoc tIch hop lai  thành 01 dir an d dam bào theo dung tinh 
thin chi 4o cüa Thu tithng ChInh phü. Trên co sà do, Sâ Van hóa, Th thao và 
Du ljch 1p báo cáo d xut chü truclng du tu dir an Bào tn, ton tao,  nâng cp 
cac di tIch ljrch si'r each mng trQng dim tinh Quãng Trj (Dr an thành phn: Khu 
hiu nim Tang BI thu Lê Dun; Bão tang Thành C Quãng Tn; Khu di tIch Dja 
40 Vjnh Mc). H so dam báo theo quy djrih Lut Du ti.r cong. 

HI. DANH MIJC HO S$ KEM THEO 
1. Báo cáo d xut chü truong dAu tu dir an. 
2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü truong dâu tu dir an cUa 

So K hoach và Du tu. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quy& djnh phê duyt chü tri.rang 
du tu du an: Bão tn, ton tao,  nâng cp các di tIch ljch si:r each rnng tr9ng 
diem tinh Quãng Trj (Dir an thành phân: Khu hru nim Tong BI thu Lé Duân; 
Báo tang Thãnh cO Quãng Tn; Khu di tIch Dja dao  Vjnh MOe) 

(Nç3i dung c4 tháo Nghj quylt dInh kèm)./.,p
4
/ 

No'inI:in: 
- Nhtr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC, VH,TT&DL; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
- Ltru VT,  VX.4 

Vö Van Hung 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
TfNH QUANG TR! Bc Ip - Tir do - Hanh phóc 

St: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nàm 2021 
(Dw tháo) 

NGH! QUYET 
Phê duyt chü trung du ttrdirán: Bãotmn, ton to, nâng cp 

die di tIch llch  sfr each ming trçng diem tinh Quãng Trj 
(Dr an thành phn: Khu hru nim Tng BI thu Lê Dun; 

Bão tang Thành Co Quãng Trj; Khu di tIch Bia do Vjnh Moe) 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TRI 
KHOA VIII, KY HQP TH1 2 

Can ct'e Lut Td ch&c chInh quyn dja phu'crng ngây 19/6/2015; 
Can ci Luat  tha ddi, bd sung m5t sd diu cüa Lut T chic CiiInh pliü Va 

Lut To ch&c chInh quyên dia  phu'oiig ngày 22/11/2019, 
Can c& Lut Ddu tii cOng ngày 13/6/2019, 
Can c& Nghj djnli sO' 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phz quy 

djnh chi tiêt thi hành mt5t sO diéu cza Lut Dáu tw cOng; 
Can cii' Nghi quyt sO' 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 

T/'nthng vy QuOc hi quy djnh ye các nguyen tác, tiêu chI và djnh mt'c phán hO 
vOn dáu tu cOng nguOn ngán sách nhà nw&c giai dogn 202 1-2025, 

Càn ci Quyé't djnh sO' 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cia Thu tu-óng 
ChInh pht quy djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cüa Nghj quyét so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cza Uy ban Thu'&ng vy QuOc hi quy 
djnh ye các nguyen tác, tiêu chi và djnh mic phân ho vOn dáu tu cOng nguOn 
ngân sách nhà ntthc giai doan 202 1-2025, 

Van ban 419/ITg-K7TH ngày 02/4/2021 cüa Thz tiró'ng CiiInh phi ye viçc 
dir Idén ké hogch dáu tir cOng trung hgn giai dogn 202 1-2025, 

Xét Ta trinh sO': /TTr-UBNDngày /6/2021 cza Uy ban nhán dan 
tinh ye vic phé duyt chi tru'oiig dáu tic dr án. Báo tOn, ton tgo, náng cap các 
di tIch ljch th cách mgng trQng diem tinh Quáng Trj (Dr an thành phán. Khu 
liru nim TOng BI tint Lê Duán; Báo tang Thành Co Quáng Trj, Khu di tIch Dja 
dao Vinh MOc), Báo cáo !hám  tra cia Ban Kinh tê - Ngân sách HDND tinh, Y 
kiên tháo lucn cia dgi biêu Hç3i dOng nhán dan tinh tqi kj) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phé duyt chü trixcing du ttx dr an: Bão ton, tôn to, nâng cap các 
di tIch ljch sü cách mng trçng diem tinh Quãng Trj (Dr an thành phân: Khu luu 
nim Tong BI thu Lé Duân; Báo tang Thành Co Quâng Trj; Khu di tIch DIa  do 
Vjnh Môc) vâi các ni dung nhu sau: 
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1. Muc tiêu du tu: 

- Bão tn, ton t?o,  cMng xung cp các di tIch tr9ng dim trong h thng 
các di tIch ljch sir each mng trên dja bàn tinh nhm giü gin và phát huy giá frj 
ljch si.'r, van hóa truyên thông cüa di tIch; phiic vi nhu câu thAm viêng, tham quan, 
nghién c1ru, h9c tp và giáo diic truyn thng cho các the h. 

- Tao nén các cong trmnh kin true mang tInh biu ttrgng v truyn thng, bàn 
sac van hóa, ljeh scr tai dja phwmg; gop phân giáo diic truyên thông yêu nithc, 
cách mng, nâng cao lông tir hào dan tc, gi9i thiu quàng bá hinh ành mành dat, 
con ngithi Quàng Trj. 

- Tp trung du ti.r có tr9ng tam, trQng dim tao  nên các dim dn hp dan; 
gän kêt bào tOn, phát huy giá trj di san van hóa vOi phát triên du ljch, gop phân 
thüc day phát triên kinh té - xâ hi cüa tinh. Ton tao  vã gi gin các di tIch ljch sà 
cách mng, các cánh quan, mOi tnthng và tài nguyen du ljch, dam báo cho sir phát 
trin bn vüng. 

2. Quy mô dâu tu: 

2.1. Dir an thành phn 1: Khu hxu nim Tng BI thu Lê Dun. 

- Bào quãn, tu b, phuc hôi Nba km nim. 

- Nãng cp khi Nhà Tnrng bay - Tithng nim. 

- Xây mâi Nhà quàn 1 - don tip. 

- Xây mdci Cng huóTlg Nam. 

- Xây mi Cng hixrng Bc. 

- Xây mcci Nba phic vii sinh hoat  chung. 
- Ton tao  và chinh trang h thng kè, bc cp bn sOng. 

- Ton tao nâng cAp Bin gi9i thiu di tIch bn song, Bia chng tIch. 

- Nãng cAp he thong h thng k' thut nhir: H th6ng cAp din, chng set; h 
thng cAp thoát nisOc; h thng PCCC; h th6ng giám sat an ninh; h thông thông 
tin lien lac. 

- Tu b ton tao  san vuOn, hang rào, canE quan cay xanh và các hng miic phi 
trçikhác. 

2.2. Dir an thành phAn 2: Báo tang Thành Co Quàng Trj. 

Xây drng Bão tang Thành C Quãng Trj vOi quy mô 3 tAng, din tIch san xay 
drng khoãng 2.1 00m2. Trong do: tAng trt tnrng bay mô hInh tái hin trn chiên 81 
ngày dêm tai  Thành C Quãng Trj kt hqp vâi không gian trãi nghim, tang 1 Ia 
tAng tnrng bay cáe birc tranh, ânh và hin vt theo các thu dê, tang 2 là không gian 
trái nghim ngoài tthi. 

TAng trt gm có: Không gian tái hin trn dánh, Giao thông dirng, V sinh 
(Nam, nCr). 
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Tang 1 gm có: Không gian khánh tit, Không gian tnmg bay c djrih, giao 
thông dung, V sinh (Nam, nCr), Sãnh chinh. 

T.ng 2 gm có: Không gian trái nghim trong nhà, Không gian trãi nghim 
ngoài trôi, Khu vrc thuê quân phiicI Ban ye, Khu virc giái khát, Giao thông dirng, 
V sinh (Nam, nit). 

Cong trmnh có tr1ic giao thông dtrng gm 1 thang b và 1 thang may có th 
nãng tâi tr9ng tôi da len den 750kg (10 ngi.rôi). Các dc &rçvc thit kê thoái d ph%ic 
vi cho nhitng khách tham quan sCr diing xe 1n. 

2.3. Dir an thành phn 3: Khu di tIch Dja dao  Vjnh Môc. 

- Tu b, nâng cp dja dao  và các hng mlic trong lông dja ctao. 

- Trung bay chuyên d "Dja dao  VTnh Mc và h thng lang hm Vinh Linh" 
trong nhà trixng bay. 

- Xây dirng, ton tao các hng mijc h tng k5 thut, hang miic phii trçl phiic v 
di tIch. 

3. Nhóm du an: Nhóm B. 

4. Tng mirc du ti.r dir an: 101.250 triu dng (Bang chü: M(5t tram lé mç5t ) 
hai tram näm mur,i triu dông). 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách Trung uong. 

6. Dia dim thisc hiên dix an: 

- Dir an thành phdn 1: Khu hru nim Tdng BI tint Lê Dudn: tai  Xã Triu 
Thành, huyn Triu Phong, tinh Quáng Trj. 

- Dir an thành phdn 2. Báo tang Thành Cd Quáng Trj. t?i  Phu?mg 2, thj xa 
Quâng Trj, tinh Quáng Trj. 

- Dir an thành phdn 3. Khu di tIch Dia dao V/nh Mdc. tai  Xã Vinh Thach, 
huyn Vinh Linh, tinh Quáng Trj. 

7. Th?fi gian, tin d thirc hin du an: Tü näm 2022-2025. 

Diu 2. T chirc thuc hiên. 

1. Nghj quy& nay thay th các Nghj quyt: 

- Nghj quyt s 91Q- ngày 09/12/2020 và Nghj quyt s 46/NQ- 
HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh V/v phé duyt diêu chinh chü trixong dâu 
tu dr an Bão tn, ton t?o  di tIch Khu luu nim Tong BI thu Lê Duân (Giai doan 
2); 

- Nghj quy& s 19/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh V/v phé 
duyt chü truong du tix dir an Ton tao,  nãng cp Khu di tIch dc bit quc gia 
Thành cô Quãng Trj, hng muc: Bâo tang Thành cô; 

- Nghj, quyt s 18/NQ-HDND ngày 12/5/2021 cüa HDND tinh V/v phê 
duyt chU tnrong dAu tu Báo tn và phát huy giá trj di tIch Dja dao  Vjnh Mc, 
(Giai doan 2). 
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2. Giao Uy ban nhân dan tinh t chi'rc thrc hin Nghj quyt. 
3. Thuàng trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các 

To di biéu Hi dông nhân dan vâ di biu Hi dng nhãn dan tinh phôi hcip vâi 
Ban Th.r&ng trrc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh giám sat thrc hin 
Nghj quyét. 

Nghj quyt nay dã dirçc Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, KS' 
hQp thu 2 thông qua ngây tháng nàm 2021 và Co hiu hrc k th ngày thông 
qua.!. 

Ncrinhân: 
- UBTVQH, Chfnh phU; 
- Các B: KH&DT, TC, VH,TT&DL; 
- Cic kim tra VB B hi phap; 
- 1Tr1J, U HDND, UBND, UBM1TQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Di biu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, IC, VH,TT&DL, KBNN tinh; 
- Liiu VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Dãng Quang 
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