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TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 
Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 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 quy 
định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An, với các nội 
dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An.

2. Dự án nhóm: C.

3. Mục tiêu đầu tư: Việc tu bổ, phục hồi tháp Chăm Bằng An nhằm ngăn 
chặn nguy cơ đổ vỡ, mất mát, tăng cường độ bền vững, ổn định lâu dài cho cấu 
trúc di tích công trình có giá trị văn hóa nghệ thuật cao, góp phần bảo tồn một địa 
chỉ văn hóa có giá trị lớn và độc đáo của tỉnh và khu vực.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 
Nam.

7. Dự toán tổng mức đầu tư: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

9. Quy mô đầu tư:

- Hạ giải tháo dở khối xây sạt lở mất khả năng liên kết; Phục hồi tu bổ các 
chi tiết mất và rã rời; Toàn khối hóa cả tháp; Vệ sinh khoa học chống sự xâm thực 
của cây cối và rêu mốc; Xử lý các khe nứt, gia cường, khóa neo các khối xây, gia 
cường bề mặt bị phong hóa, mủn mục...
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- Toàn khối hóa thân tháp: liên kết các mảng tường, chèn bịt các khe nứt, 
liên kết các viên xây; Gia cường bề mặt khối xây; Tăng cường chất lượng gạch 
phục chế đối với các phần tháp đã bị sạt lở, bị mất cần phải phục hồi.

- Khảo cổ, thám sát, thu gom hiện vật rơi vãi quanh chân tháp; phục hồi mặt 
tường ngoài  phần thân tháp; tu bổ mặt tường lòng tháp; tôn tạo lối đi xung quanh 
thân tháp.

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: 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 chủ trương đầu tư dự án.

2. Báo cáo thẩm định nội bộ.

3. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án.

4. Các hồ sơ, văn bản có liên quan.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KTN,KGVX,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Trần Văn Tân
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