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Điện Bàn, ngày 06 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn 2022-2026
và phê duyệt chủ trương đầu tư
Công trình: Trùng tu, sửa chữa 05 di tích xuống cấp
nằm ngoài danh mục đầu tư của tỉnh.
Địa điểm đầu tư: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn.
Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số
32/2009/QH12 ngày 18/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2014/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì
công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ quy
định điều kiện kinh doanh, giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục
hồi di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy
định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ,
phục hồi di tích;

Xét đề nghị của Phòng Văn hóa – Thông tin tại Tờ trình số 81/TTr-VH&TT
ngày 27/5/2022 và Báo cáo số 149/BCTĐCT-TCKH-ĐT ngày 01/6/2022 của
Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư, dự án: Trùng tu sửa chữa 05 di tích xuống cấp nằm ngoài danh mục đầu
tư của tỉnh, địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn kính trình HĐND thị xã Điện Bàn, Ban
Kinh tế - Xã hội thẩm định, phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn
2022-2026 và phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Trùng tu sửa chữa 05 di tích
xuống cấp nằm ngoài danh mục đầu tư của tỉnh, địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam, với nội dung như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên Công trình: Trùng tu sửa chữa 05 di tích xuống cấp nằm ngoài danh
mục đầu tư của tỉnh.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND thị xã Điện Bàn.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND thị xã Điện Bàn.
5. Chủ đầu tư dự án: Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Điện Bàn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Một tỷ
đồng).
Nguồn vốn: Ngân sách thị xã.
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT

Năm

Vốn đầu tư
Ngân sách thị xã

Năm 2022
800
Năm 2023
200
Tổng cộng
1.000
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn kinh phí ngân sách địa phương.
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư.
11. Quy mô đầu tư: Trùng tu sửa chữa 05 di tích xuống cấp nằm ngoài
danh mục đầu tư của tỉnh, cụ thể:
11.1. Mộ Cụ Phạm Phú Thứ: Lăn sơn lại khu mộ, tường rào, cổng ngõ,
sơn nhà bia, các con vật tứ linh.
11.2 . Đình Làng Cẩm Lậu:
- Lăn sơn Đình chính.
- Sửa chữa bồn hoa xung quanh.
11.3. Xóm Chín chủ làng Đông Hồ:
- Lát đá Sa Thạch nền tượng đài.
- Gia công và lắp dựng cổng chính bằng thép hộp mạ kẽm.
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- Lăn sơn lại tường rào.
- Vẽ lại Phù Điêu.
11.4. Đình làng Thanh Quýt:
- Lăn sơn lại Đình chính
- Lăn sơn tường rào, cổng ngõ.
11.5. Nhà thờ tộc Phan Công - Điện Thọ: Xây mới tường rào phía Bắc và
phía Đông.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:

1. Tờ trình số 81/TTr-VH&TT ngày 27/5/2022 của Phòng Văn hóa - Thông
tin đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trùng tu sửa chữa 05 di tích
xuống cấp nằm ngoài danh mục đầu tư của tỉnh, địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam;
2. Báo cáo số 149/BCTĐCT-TCKH-ĐT ngày 01/6/2022 của Phòng Tài
chính - Kế hoạch thị xã Điện Bàn về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư, dự án: Trùng tu sửa chữa 05 di tích xuống cấp nằm ngoài danh mục đầu
tư của tỉnh, địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;
3/. Các biên bản khác có liên quan
UBND thị xã Điện Bàn kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn,
Ban Kinh tế - Xã hội thẩm định, phê duyệt bổ sung danh mục đầu tư công trung
hạn 2022-2026 và phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Trùng tu sửa chữa 05 di
tích xuống cấp nằm ngoài danh mục đầu tư của tỉnh, địa điểm: Thị xã Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Kính đề nghị !
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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