ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ di tích
Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Công văn số 45/HĐND-VP ngày 03/3/2021 của Thường trực HĐND
tỉnh về việc trình HĐND tỉnh quyết định đưa danh mục dự án Tu bổ di tích Chùa
Cầu (Lai Viễn Kiều) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và
triển khai đầu tư từ năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều);
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ
di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố Hội An.
2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) là một
thành phần quan trọng, có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An, góp phần
bảo tồn di tích, nhằm gìn giữ tối đa các giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể
chung của khu phố cổ Hội An; duy trì sự ổn định lâu dài, tăng độ bền vững và
tuổi thọ của di tích, tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho
việc nâng cao giá trị của di tích.
3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư: 20.395.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, ba trăm chín mươi
lăm triệu đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách tỉnh trợ 50% tổng mức đầu tư;
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- Ngân sách thành phố Hội An bố trí 50% tổng mức đầu tư.
9. Quy mô đầu tư:
- Tu bổ Chùa Cầu: gia cố hệ nền, móng, mố, trụ; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ,
hệ mái; cải tạo lại hệ thống cấp điện; chống mối toàn bộ công trình.
- Tôn tạo cảnh quan chung, hạ tầng kỹ thuật.
- Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích.
- Số hóa di tích phục vụ công tác tu bổ di tích bằng công nghệ 3D; hội thảo,
tọa đàm.
10. Thời gian thực hiện: năm 2021- 2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất bổ sung chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng,
VH,TT&DL;
- UBND thành phố Hội An;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KTN,KGVX,TH.
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