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NGHỊ QUYẾT
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
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 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 tháng 6 năm 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;
Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc 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; Báo cáo thẩm tra
số 57/BC-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách,
Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. 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 như sau:
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1. Mục tiêu đầu tư:
1.1. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử quốc gia đặc
biệt Tân Trào thông qua các di tích hiện còn.
1.2. Đầu tư, tôn tạo đồng bộ về kiến trúc cảnh quan, hoàn thiện cơ sở
vật chất nhằm hình thành điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống yêu
nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu
sinh hoạt văn hóa của nhân dân; điểm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng Tân
Trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng lân cận nói chung.
2. Quy mô đầu tư:
2.1. Cải tạo, tu bổ, phục hồi các di tích Đình Tân Trào, cụm di tích lán
Nà Nưa, cụm di tích ATK - Kim Quan.
a) Đình Tân Trào: Cải tạo hệ thống thoát nước mặt bằng, sân vườn, đánh
dốc về phía có rãnh thoát nước hiện trạng; trồng mới bổ sung cỏ bề mặt; bó các
bồn cây bằng đá tự nhiên; cải tạo hệ thống hàng rào xung quanh di tích bằng
tre; cải tạo 02 bể nước hiện trạng.
b) Cụm di tích lán Nà Nưa, gồm: Lán Nà Nưa, lán Cảnh vệ, lán họp Hội
nghị toàn quốc của Đảng, lán Điện đài, lán Đồng minh. Di tích lán Nà Nưa: Hạ
giải toàn bộ lán, thay thế các cấu kiện gỗ và tre của bộ khung không có khả năng
chịu lực, thay toàn bộ phần mái lá và phần vách, nền bằng phên nứa. Bổ sung hệ
thống phòng cháy, chữa cháy và loa phát thanh tự động; các lán còn lại giữ
nguyên bộ khung bằng thép giả composite, thay thế mái lợp lá cọ, vách bao che
bằng phên nứa đã xuống cấp; làm đường nội bộ nối các lán bằng đá tự nhiên;
làm mới nhà vệ sinh tại đầu cầu Nà Nưa.
c) Cụm di tích ATK - Kim Quan: Làm mới khu nhà Ban quản lý cụm di
tích ATK Kim Quan; nhà vệ sinh; sân bê tông; xây bó vỉa xung quanh bồn cây.
2.2. Xây mới Bảo tàng Tân Trào và Phòng chiếu phim; xây dựng mới
Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tách khỏi công trình Nhà trưng bày
Bảo tàng; các hạng mục phụ trợ: Đài phun nước, tường rào, tường chắn, bãi đỗ
xe, hạ tầng điện nước, san nền, hệ thống đèn chiếu sáng, điện nhẹ; hệ thống
phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà, trạm bơm, trạm điện.
2.3. Cải tạo, nâng cấp Quảng trường Tân Trào: Sân Quảng trường lát đá
tự nhiên; xây mới khán đài, sân khấu; xây dựng hệ thống cảnh quan đồng bộ
(đắp đồi và cảnh quan nhân tạo; xây mới bồn hoa; làm đường dạo mới; trồng cây
bổ sung cho vườn cảnh). Hệ thống hạ tầng, phụ trợ (làm đường giao thông bằng
bê tông; xây mới nhà vệ sinh; xây mới bể phốt, bể nước ngầm; cấp điện chiếu
sáng; hệ thống thoát nước mưa; hệ thống cấp nước tưới cây); tôn tạo cảnh quan
đường nối từ Quảng trường đến cây đa Tân Trào.
2.4. Xây dựng các công trình phát huy giá trị di tích: Nhà đón tiếp; bãi đỗ
xe; nhà trưng bày lưu niệm; nhà vệ sinh.
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2.5. Tu bổ tôn tạo tổng thể hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu di tích: Cải tạo,
nâng cấp hệ thống cấp điện, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang trí trong và ngoài
di tích; lắp đặt, cải tạo lại hệ thống cấp nước hiện có trong di tích; cải tạo lại hệ
thống thoát nước toàn khu; phòng chống mối mọt; chống ẩm; chống cháy.
3. Nhóm dự án: Công trình văn hóa, dự án nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 180,8 tỷ đồng.
(Số tiền bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ, tám trăm triệu đồng)
5. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang.
7. Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (2020 - 2024).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định
của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng
nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh
Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 26 tháng 6
năm 2020./.
Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh,
HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (Kh).
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