
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   5024 /TTr-UBND              Quảng Nam, ngày  28  tháng  8  năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 

và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư 

tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

    

                                Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 

và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND và qua 01 năm 

triển khai Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; các Sở, ngành, 

địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, đầu tư, tu bổ, tôn tạo các 

di tích lịch sử, văn hóa. Căn cứ lộ trình, mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, một số địa 

phương đã chủ động bố trí kinh phí đối ứng và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác để xét chọn quy mô, nội dung đầu tư bảo tồn, tu bổ tôn tạo phù hợp. 

Nguồn vốn bố trí từ năm 2016 đến năm 2020: 61,947 tỷ đồng (trong đó: di tích 

cấp quốc gia: 31,787 tỷ đồng, di tích cấp tỉnh: 30,160 tỷ đồng), đạt 70,8% so với 

kế hoạch (tổng mức đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 87,5 tỷ đồng). Ngoài ra, các địa phương đã bố trí 

nguồn vốn đối ứng hơn 23 tỷ đồng và nguồn vốn hỗ trợ từ thành phố Đà Nẵng: 

08 tỷ đồng để Bảo tồn và Phát huy giá trị Di tích Đặc Khu ủy Quảng Đà. 

(Chi tiết kèm theo phụ lục I) 

Về kế hoạch thực hiện và hiệu quả đầu tư: Đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư tu 

bổ, tôn tạo 11/16 di tích cấp quốc gia (19 dự án) đạt 58% so với kế hoạch (các di 

tích quốc gia còn lại đang triển khai các thủ tục đầu tư và hoàn thành trong 

năm 2021); 59 di tích cấp tỉnh (đạt 100%) và dựng bia 73 di tích (đạt 100%). 

Khối lượng thực hiện đến nay đạt hơn 88 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 59 tỷ đồng, 

ngân sách địa phương hơn: 21 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng 

08 tỷ đồng). 

Tuy nhiên, do một số di tích có yếu tố kỹ thuật phức tạp; một số di tích có 

khu vực cần trùng tu liên quan đến đất của người dân và một số cơ chế, chính 

sách về xây dựng có thay đổi nên nguồn vốn được bố trí năm 2019 chưa triển 

khai thực hiện, chuyển sang năm 2020. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19, dự báo hụt thu lớn nên tỉnh đã cắt giảm nguồn vốn bố trí trong dự 

toán kế hoạch năm 2020. 

        II. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết: 

Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND tỉnh thông qua (Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 
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12/7/2019) có thời gian và tiến độ thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020. Tuy 

nhiên, do nguồn vốn năm 2020 bị cắt giảm tại Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND 

ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh nên để phù hợp với lộ trình thực hiện cần phải 

kéo dài thời gian đến hết năm 2021. Đồng thời, trong quá trình thực hiện Nghị 

quyết, có một số di tích phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực 

tế phát sinh, cụ thể:  

- Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm (di tích quốc gia) đang được địa phương 

lập quy hoạch và xây dựng với quy mô diện tích khoảng 1,85 ha, gồm các hạng 

mục: san nền, nhà trưng bày hiện vật, phù điêu, nhà bia, sân vườn, đường nội 

bộ… và đang triển khai thực hiện theo quy định; để phù hợp với quy hoạch tổng 

thể Công viên Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm thị xã Điện Bàn nên đề nghị tạm 

dừng không đầu tư Nhà bia Dinh trấn Thanh Chiêm và Nhà Bia chữ Quốc ngữ 

(đã được phê duyệt tại Phụ lục 02 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh); thay vào đó bổ sung đầu tư tu bổ, chống xuống cấp Di tích Đình 

Bảo An (di tích cấp tỉnh) tại xã Điện Quang. 

- Di tích Mộ Nguyễn Liệu (di tích cấp tỉnh), xã Tam Hòa, huyện Núi Thành 

nằm trong khu vực cần phải giải tỏa để thi công công trình Đường trục chính từ 

Khu Công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (đã được 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 

22/6/2020) cần phải di dời và tu bổ kịp thời. 

Do vậy, việc điều chỉnh, bổ sung 02 Nghị quyết nêu trên là rất cấp thiết. 

III. Quá trình xây dựng văn bản  

  Thực hiện Thông báo số 30/TB-HĐND ngày 22/6/2020 của HĐND tỉnh 

kết luận tại cuộc họp ngày 15/6/2020; Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 

23/7/2020 của HĐND tỉnh về kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 

7/2020; Thông báo số 305/TB-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp giao ban ngày 

11/8/2020, Công văn số 4237/UBND-TH ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND 

tỉnh và chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp thứ 17, 

HĐND tỉnh khóa IX.  

 Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 

đã được các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan tham gia góp ý; thẩm định 

của Sở Tư pháp theo đúng quy trình xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản (đính kèm 

Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); sau đó, 

lấy ý kiến và được 100% thành viên UBND tỉnh thống nhất.  

         IV. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của 

HĐND tỉnh  

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 
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HĐND tỉnh phù hợp với yêu cầu thực tế, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét 

thông qua các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện: thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 161 và Nghị quyết số 01 nêu trên đến hết năm 2021. 

2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục tu bổ di tích: 

2.1. Điều chỉnh giảm không xây dựng Nhà Bia chữ Quốc ngữ và Nhà bia 

Di tích Dinh trấn Thanh Chiêm (di tích quốc gia) tại xã Điện Phương, thị xã 

Điện Bàn.  

2.2. Bổ sung 02 di tích cấp tỉnh: 

- Di tích Mộ Nguyễn Liệu, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành (mức hỗ trợ: 

300 triệu đồng theo quy định tại Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 

của UBND tỉnh). 

- Di tích Đình Bảo An, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn (mức hỗ trợ: 600 

triệu đồng, loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật theo quy định tại Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 

3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh). 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục II) 

V. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 87.400.000.000 đồng 

(Tám mươi bảy tỷ bốn trăm triệu đồng), trong đó: di tích quốc gia: 

56.332.000.000 đồng, di tích cấp tỉnh: 31.068.000.000 đồng (giảm so với Nghị 

quyết 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh: 100.000.000 đồng). 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục III) 

VI. Kế hoạch vốn đầu tư: 

- Giai đoạn 2016 - 2020:                        61.947.000.000 đồng 

- Năm 2021:                                           25.453.000.000 đồng. 

        Kính đề nghị HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc 

gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 (hồ sơ kèm theo: 

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH & ĐT, TC, VHTT&DL; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, TH, KGVX, NC, KTTH. 
D:\2020\DT\TTr  HDND tinh sửa đổi - bổ sung NQ 161 và NQ 01.doc 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Văn Tân 



4 

  

 


		2020-08-28T14:11:13+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Tân<tantv@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-28T14:11:24+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam<ubnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




