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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
    

     Quảng Nam, ngày      tháng    năm 2021 
 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An 

Địa điểm:  Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và và Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;  

Căn cứ Luật Di sản văn hoá 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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng và số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư 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 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; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về 
việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 
ban hành định mức xây dựng; 
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Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 
hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công; 

Căn cứ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 
quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 -2020;  Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều 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 HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích 
cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020 ;  

Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về phê 
duyệt 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; Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 
27/9/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 2753/QĐ-
UBND ngày 08/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3115/QĐ-
UBND ngày 27/9/2019 và Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của 
UBND tỉnh về phê duyệt 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; 

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phat triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; 

Theo Văn bản số 1129/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND thị xã Điện Bàn 
về việc góp ý phương án thiết kế công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp 
Chăm Bằng An và xây dựng Nhà bia Di tích Giếng Nhà Nhì; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An với các nội dung 
chính sau: 

A. 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. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam. 

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

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



5 

8. Dự kiến thời gian thực hiện: 2021 - 2023. 

 

B. NỘI DUNG CHỦ YẾU DỰ ÁN: 

I. Khái quát chung về di tích: 

1. Giới thiệu về di tích: 

Tháp Bằng An là di tích văn hóa Chămpa còn lại thuộc phường Điện An, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nằm trên tỉnh lộ 609 cách đô thị cổ Hội An khoảng 
14 km về phía Bắc, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Tháp 
Bằng An toạ lạc trên một vùng đất bằng phẳng khoảng 4.000m2, tuy nhiên, trải 
qua thời gian cũng như chiến tranh tàn phá, di tích tháp Chăm bàng An hiện còn 
lại một tháp thờ chính có mặt bằng hình bát giác cao khoảng 21m. 

Cấu trúc tháp Bằng An được chia làm hai phần: Tiền sảnh và điện thờ. Phần tiền 
sảnh khá dài, cửa ra vào ở hướng Đông, hai bên tiền sảnh có 2 cửa ra vào phụ 
(năm 1940 được trùng tu lại thành 2 cửa sổ). Phần đế của tiền sảnh cao 3m loe 
rộng hơn bằng các đường giật của khối xây, kết thúc bằng các gờ chạy ngang 
xung quanh. Phần thân tiền sảnh gồm những góc tường thẳng đứng, các khối 
viền cửa làm cho lòng Tiền sảnh có dạng chữ thập. Phía trên phần thân như một 
đài hoa được tạo bởi các đường giật của khối xây loe rộng ra bốn phía. Mái tiền 
sảnh là một khối chóp bốn mặt cong thu dần về phía đỉnh. Toàn bộ tiền sảnh còn 
lại đến nay khá nguyên vẹn, tuy rằng phần đỉnh đã sạt lở và mất các chi tiết 
trang trí ở các cạnh. Phần Điện thờ của tháp Bằng An có mặt bằng bát giác. 
Nhìn xa, Điện thờ của Bằng An được phân ba phần rõ rệt: đế, thân bát giác và 
mái hình chóp tạo bởi tám mặt cong dần về phía đỉnh. Hình dáng của điện thờ 
như một khối Linga khổng lồ cao gần 21m, còn mặt bằng của toàn bộ tháp lại 
gợi lên hình ảnh Yoni. Bên ngoài tháp hiện nay còn 2 pho tượng Gajasimha 
bằng sa thạch, chiếc vòng lục lạc của Gajasimha Bằng An giống như vòng lục 
lạc của Gajasimha Chánh Lộ và Chiên Đàn, bộ lông gáy được cách điệu, các 
móng chân được thể hiện rõ, chiếc vòi ngắn và cong lên. 

Tháp Bằng An là một trong những tháp Chăm cổ còn sót lại ở tỉnh Quảng Nam, 
được xây dựng vào khoảng thế kỷ XII và được coi là một tác phẩm điêu khắc 
bằng gạch lớn trong lịch sử điêu khắc Chămpa và là di tích có giá trị cao về lịch 
sử và tôn giáo tín ngưỡng của người Chăm. 

2. Sơ lược lịch sử xây dựng và tu bổ di tích: 

Đầu thế kỷ XX, sau gần một nghìn năm tồn tại, hồ sơ khoa học của Khu tháp đã 
được thiết lập nhờ công sức của các nhà khoa học người Pháp, tiêu biểu là H. 
Parmentier và P. Stern. Qua các tài liệu vẽ ghi của H. Parmentier có thể thấy vào 
thời điểm đầu thế kỷ XX, tháp Bằng An đã có những hư hỏng mất mát đặc biệt là 
tình trạng sạt lở phần sảnh tháp, một số điểm thân tháp, mái tháp. Các khối tường 
tháp bị vỡ, mủn gạch đã tạo điều kiện cho cây dại mọc che phủ thân tháp. Tình 
trạng này kéo dài trong nhiều năm. Phải đến những năm cuối thế kỷ XX, tháp 
Bằng An mới thực sự được quan tâm bảo vệ. Năm 1990, khu tháp đã được xếp 
hạng Di tích kiến trúc-nghệ thuật cấp Quốc gia, được khoanh vùng bảo vệ. Đồng 
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thời, kể từ thời điểm đó, tháp Bằng An được quan tâm nhiều hơn, mặt bằng của 
khu vực khoanh vùng bảo vệ và cây dại mọc trên tháp được dọn dẹp thường 
xuyên hơn. 

Trong những cố gắng nhằm bảo vệ các tháp Bằng An phải kể đến việc làm vệ 
sinh tháp và xây gia cố sảnh tháp diễn ra năm 2003. Trong đợt này, phần chân 
và tường sảnh vào được xây gia cố bằng gạch vữa xi măng giúp khối xây tránh 
được nguy cơ sạt đổ, hư hại cho tháp. 

3. Giá trị lịch sử - văn hóa: 

Các đền tháp Chăm phản ánh đầy đủ và chân thực hoàn cảnh văn hoá Chămpa 
từ những giai đoạn đầu tiếp thu những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ cho đến 
những giai đoạn thích nghi, tiếp biến và trỗi dậy mạnh mẽ tính bản địa và sự 
giao lưu thường xuyên về mặt văn hóa bên cạnh các mặt kinh tế - chính trị với 
các dân tộc liền kề.  

Những kiến trúc tháp Chăm có niên đại sớm nhất được biết đến hiện còn ở Việt 
Nam là những kiến trúc ở thế kỷ VII - IX. Sang đến thế kỷ XII, nghệ thuật kiến 
trúc tháp Chămpa dường như bắt đầu có những tìm tòi để chuyển sang một giai 
đoạn mới trang nhã khoẻ khoắn hơn kết hợp với sự thanh thoát và cân xứng vốn 
có. Vào đúng thời điểm này, sự xuất hiện của các tháp Bàng An đã phản ánh đầy 
đủ và chân thực lịch sử kiến trúc tháp Chămpa. Đồng thời cũng phản ánh được 
xã hội Chămpa ở một trong những thời điểm thịnh vượng nhất. Cùng với một số 
di tích và di vật Chămpa mới được phát hiện, tháp Bằng An có vai trò quan 
trọng trong việc nghiên cứu lịch sử phát triển của Chămpa trên nhiều lĩnh vực 
kinh tế, xã hội, kiến trúc, nghệ thuật và kỹ thuật xây dựng… 

Tháp Bằng An còn cho thấy dấu ấn của những nền văn hoá liền kề như Giava, 
Khơme… chứng tỏ rằng ở đây có ảnh hưởng của sự giao lưu văn hoá. Những 
đặc điểm nghệ thuật Chămpa truyền thống như cấu trúc các tầng tháp, dạng vòm 
cửa... được kết hợp hài hoà với các chi tiết trang trí của các vùng lân cận tạo nên 
một diện mạo kiến trúc tháp Chămpa mới mẻ hơn và mang trong mình nhiều giá 
trị văn hoá. Với các giá trị vốn có, tháp Chăm là biểu tượng của sự phồn vinh, 
phát triển của một thời kỳ thịnh vượng của đế quốc Chăm pa, nó còn là một dấu 
ấn của sự phát triển nền nông nghiệp của dân tộc Chăm cũng như dân tộc Việt 
sau này về quá trình "dẫn thủy nhập điền". Công trình còn là một dấu son về 
nghệ thuật xây dựng, trang trí nghệ thuật cũng như bố cục xây dựng của nền văn 
hóa Chămpa. 

4. Giá trị kiến trúc nghệ thuật: 

Tháp Bằng An thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc. Cùng 
với sự phát triển về phía Nam, các công trình xây dựng của vương quốc ChămPa 
cũng được xây dựng rải rác từ Quảng Nam - Đà Nẵng vào đến Bình Thuận. Hiện 
nay trên vùng đất hai tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận, phần đất phía Nam xưa của 
vương quốc ChămPa còn lại rất nhiều các kiến trúc của dân tộc Chăm. Và tất cả 
các công trình xây cất đó đều được gọi là tháp Chăm. Tuy nhiên, ở mỗi tháp đều 
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có những sự kiện, nhân vật lịch sử khác nhau, xây dựng vào những thời điểm 
khác nhau, cho nên các tháp đều có tên khác nhau. 

Bản thân tháp Bằng An có sự khác biệt đôi chút về kiến trúc so với các tháp của 
khu vực lân cận như Mỹ Sơn hay Khương Mỹ, tường tháp có tám mặt chứ 
không phải bốn mặt như thông thường nhưng cũng mang nhứng trang trí và tính 
chất đối xứng của tháp Chăm. Với những giá trị về lịch sử, khoa học và nghệ 
thuật ở tháp Bàng An, nên từ xưa tới nay có rất nhiều nhà nghiên cứu về kiến 
trúc và lịch sử nghệ thuật, điêu khắc, di tích cổ tham quan nghiên cứu. 

5. Giá trị khoa học: 

Từ các giá trị lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật cùng với kỹ thuật và vật 
liệu xây dựng tạo nên giá trị khoa học của tháp Bằng An. Chúng ta có thể hiểu 
biết nhiều hơn về dân tộc Chăm trên nhiều lĩnh vực qua các tháp Chăm. Hiện tại 
và trong tương lai những kiến trúc này luôn có ý nghĩa trong nghiên cứu khoa 
học như khảo cổ, kỹ thuật, kiến trúc, nghệ thuật...Với cách nhìn nhận đối với 
tháp Chăm Bằng An trên hệ thống tháp Chăm ở Quảng Nam nói riêng và trên 
đất nước Việt Nam nói chung sẽ giúp hệ thống hóa và đánh giá tốt nhất cho một 
nền văn hóa và giá trị kiến trúc của một thời đại thịnh vượng của người Chăm 
trên đất Việt. 

Ngoài ra, còn tạo động lực phát triển kinh tế đặc biệt là ngành du lịch (ngành 
công nghiệp không khói), do nằm trong khu vực có nhiều di tích kiến trúc cổ 
Chămpa, lại thuận lợi về giao thông, nên các tháp Bằng An có nhiều tiềm năng 
du lịch. Làm tốt các công việc tu bổ, tôn tạo cho tháp sẽ góp phần hoàn chỉnh 
tuyến du lịch văn hoá vùng lân cận thành phố Hội An cũng như có thể kết hợp 
tốt với các di tích lịch sử, cách mạng khác trong tỉnh nhằm góp phần phát triển 
kinh tế du lịch của địa phương. 

6. Cơ sở pháp lý lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và và Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng;  

Căn cứ Luật Di sản văn hoá 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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng và số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ 
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sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ 
về quản lý dự án đầu tư 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 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; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về 
việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 
ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 
hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công; 

Căn cứ Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị 
quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 -2020;  Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều 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 HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích 
cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020 ;  

Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh về phê 
duyệt 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; Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 
27/9/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 2753/QĐ-
UBND ngày 08/10/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3115/QĐ-
UBND ngày 27/9/2019 và Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của 
UBND tỉnh về phê duyệt 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; 

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phat triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; 

Theo Văn bản số 1129/UBND-VP ngày 11/5/2020 của UBND thị xã Điện Bàn 
về việc góp ý phương án thiết kế công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp 
Chăm Bằng An và xây dựng Nhà bia Di tích Giếng Nhà Nhì; 
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II. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 
phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 
1. Sự cần thiết đầu tư:  
Trải qua gần một nghìn năm tồn tại, chịu nhiều tác động tự nhiên và xã hồi khác 
nhau, cụm tháp Bằng An đã xuống cấp nghiêm trọng và mất dần các chi tiết 
trang trí tiêu biểu. Thời gian gần đây, các tháp ở tỉnh Quảng Nam cũng đã được 
quan tâm tu bổ, bảo quản chống xuống cấp. Nhưng vì nhiều nguyên nhân trong 
đó có nguyên nhân do hạn chế về kinh phí mà các tháp chưa được đầu tư gia cố 
chống xuống cấp, các tháp vẫn tiếp tục bị hư hỏng, ngày càng xuất hiện nhiều 
mảng tường bị mủn nát, bong rộp, nứt…  
Sau khi xem xét tổng quan khu tháp Bằng An, việc đầu tư đồng bộ các thành 
phần hư hại cần được phục hồi sớm nhất để đảm bảo an toàn cho tháp cũng như 
bảo tồn giá trị kiến trúc cũng như mỹ thuật còn lại trên tháp. Có thể nói, việc đầu 
tư Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An là việc làm cần thiết. Các 
giải pháp bảo tồn, tu bổ kết hợp với các giải pháp phát huy giá trị di tích sẽ giúp 
di tích thực sự tồn tại và có ý nghĩa đối với cuộc sống đương đại. Với ý nghĩa 
sâu sắc về bảo tồn một nền kiến trúc – văn hóa Chămpa nói chung cũng như 
những nét độc đáo, quý hiếm của tháp Chăm Bằng An nói riêng trong quần thể 
các cụm tháp chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cần được đầu tư tu bổ là một 
yêu cầu cấp thiết.  

2. Đánh giá sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

Việc đầu tư bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An là phù hợp với 
quy hoạch chung của ngành và kế hoạch đầu tư  tu bổ di tích quốc gia, di tích 
cấp tỉnh đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết số 161/2015/NQ-
HĐND ngày 07/7/2015, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 và 
Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu 
tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2020.   
Đồng thời, đã được UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ di tích quốc gia và 
di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2021 tại các 
Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015, Quyết định số 3115/QĐ-
UBND ngày 27/9/2019 và Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 08/10/2020. 

III. Mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng: 

1. Mục tiêu: 

Bảo tồn tối đa các yếu tố gốc hiện còn và tu bổ một số thành phần kiến trúc - 
nghệ thuật bị hư hỏng mất mát; ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ, mất mát, tăng cường 
độ bền vững và ổn định lâu dài cho cấu trúc di tích. Đồng thời, phát huy giá trị 
di tích tạo điểm thăm quan phát triển du lịch của địa phương cũng như khu vực. 

2. Quy mô dự án: 

2.1. Nguyên tắc tu bổ, bảo tồn: 

Căn cứ các mô típ hiện có trên tháp để phục hồi các phần bị mất hoặc gia cố 
bằng khối xây mới. Gia cố các khối xây yếu và các vết nứt trên tháp. Diệt cây 
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dại, nấm mốc  trên mái tháp. Bảo quản các khối xây chống ăn mòn. Phục hồi các 
khối xây bằng gạch chăm phục chế theo phương pháp mài chập. 

Đối với các khối xây không thể xác nhận được hình thức kiến trúc thì phục hồi 
theo kiến trúc hiện trạng và đình hình khối gạch theo hạng vỡ để có thể nghiên 
cứu phục hồi sau khi có đầy đủ các dữ liệu phục dựng. 

2.2. Giải pháp tu bổ, bảo tồn: 

Hạ giải tháo dở khối xây sạt lở mất khả năng liên kết, xác định vị trí, kích thước 
khe nứt để áp dụng quy trình tu bổ. Phục hồi tu bổ các chi tiết mất và rã rời dựa 
trên các yếu tố nguyên gốc còn lại, xác định bằng tính đăng đối. 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; vệ sinh khỏi cây cối, nấm mốc... 

Toàn khối hóa thân tháp: liên kết các mảng tường, chèn bịt các khe nứt, liên kết 
các viên xây (gia cố các mạch gạch đã mất liên kết). Gia cường bề mặt khối xây, 
tăng cường sức chống mài mòn, chống xâm thực của môi trường, loại bỏ rêu 
mốc, cây cỏ mọc trên thân tháp. Tăng cường chất lượng gạch phục chế đối với 
các phần tháp đã bị sạt lở, bị mất cần phải phục hồi. Chống mối nền toàn bộ 
trong và ngoài công trình. 

3. Địa điểm xây dựng: Khu di tích Tháp chăm Bàng An tại phường Điện An, 
thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.  

IV. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cơ cấu 
nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để 
thực hiện dự án: 

1. Tổng mức đầu tư: 

1.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư: 

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; 

Báo giá liên sở Quý IV/2020 và các báo giá tham khảo khác  

Định mức tu bổ, phục hồi đã được phê duyệt của dự án tu bổ tháp Bắc, tháp 
Giữa thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ, tỉnh Quảng Nam. 

1.2. Dự kiến tổng mức đầu tư : 6.000.000.000 đồng.  

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

3. Dự kiến bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện:  

V. Tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án: 

1. Tiến độ thực hiện: Năm 2021 – 2023. 

2. Hiệu quả đầu tư: 

Phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Tạo điểm tham quan 
du lịch, nghiên cứu cùng với các điểm du lịch như phố cổ Hội An, khu di tích 
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Mỹ Sơn...trở thành chuỗi tham quan, phát huy hiệu quả về mặt kinh tế cũng như 
việc bảo tồn được các di tích kiến trúc nghệ thuật tại địa phương. 

VI. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án 
sau khi hoàn thành: 

1. Chi phí điện nước:  

Chi phí điện, nước sử dụng từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của Khu di 
tích Tháp chăm Bằng An. 

2. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng: 

Bảo trì, bảo dưỡng công trình theo quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh 
vực xây dựng và hợp đồng xây lắp ký kết của công trình. 

VII. Tác động về môi trường, xã hội, hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội: 

1. Tác động về môi trường, xã hội: 

1.1. Đánh giá tác động môi trường: 

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp nhà thầu tuân thủ và chấp 
hành những quy định sau: 

- Xung quanh công trường phải có hàng rào che chắn cách ly với khu vực ngoài 
phạm vi công trường để đảm bảo vệ sinh cho các khu vực dân cư lân cận, đảm 
bảo vệ sinh môi trường. 

- Vật tư, vật liệu đến công trường phải được che chắn, chống bụi. 

- Nước thải và nước trong quá trình thi công xây dựng và sinh hoạt phải được 
tho gom về mương dẫn và thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực để 
không gây ảnh hưởng, ô nhiễm đến môi trường. 

1.2. Phương án PCCC: 

- TCVN 3890-2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công 
trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

- TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và 
sử dụng. 

- TCVN 2662-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu 
thiết kế. 

1.3. Phân tích các khả năng gây cháy, nổ: 

Các tác nhân gây cháy nổ chủ yếu là do chập điện, tài liệu, hóa chất...bảo quản 
không đúng quy trình kỹ thuật, do vô ý hay cố ý của người sử dụng. 

1.4. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy: 

Tuân thủ triệt để các quy trình vận hành hệ thống điện, sử dụng, bảo quản hóa 
chất, các vật liệu dễ cháy. 

Tuân thủ triệt để quy trình phòng chống cháy nổ do cảnh sát PCCC hướng dẫn. 



12 

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ 
theo quy định. 

2. Hiệu quả kinh tế, xã hội: 

Tạo điều kiện cho tham quan, nghiên cứu văn hóa Chămpa, phát triển du lịch 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

VIII. Giải pháp thực hiện: 

1. Phương thức thực hiện: 

Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Phương thức khai thác dự án: 

Sau khi dự án hoàn thành, tổ chức bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn vận 
hành, quản lý, khai thác và duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định. 

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Việc Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An là hết sức cần thiết. Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam kính trình UBND tỉnh Quảng Nam, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét trình các cấp có thẩm quyền xem xét 
phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích 
tháp Chăm Bằng An. 

   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo./. 
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BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN CHI PHÍ  

CÔNG TRÌNH : BẢO TỒN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH THÁP CHĂM BẰNG AN 

T.T Khoản mục chi phí Kí hiệu Cách tính 
Chi phí sau 

thuế 
Đơn 

vị 

I 
Chi phí xây dựng công 
trình 

Gxd Gxd1 +  Gxd2 5.031.167.457  ®ång  

  
Phần xây dựng chuyên 
nghành 

Gxd1   4.948.901.000  ®ång  

  Phần xây dựng cơ bản Gxd2   82.266.457  ®ång  

II Chi phí quản lý dự án  Gqlda Gxd /1,1* 3,282% 150.112.000  ®ång  

III 
Chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng 

Gtv TV1+....+TV11 456.774.000  ®ång  

1 Chi phí đo vẽ, khảo sát hiện 
trạng 

TV1 Dự toán khảo sá 33.297.000  ®ång  

2 
Chi phí lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi 

TV2 
Min (Gxd/1,1*1,114%*1,1; 

54.000.000) 
54.000.000  ®ång  

3 Chi phí thẩm tra báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

TV3 TV3.1 + TV3.2 10.000.000  ®ång  

  Phần tổng mức đầu tư TV3.1 
Min (Gxd*0,204%*0,35; 

3.500.000) 
3.500.000   

  Phần thiết kế cơ sở và các 
nội dung khác 

TV3.2 
Min (Gxd*0,204%*0,65; 

3.500.000) 
6.500.000   

4 
Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi 
công dự toán 

TV4 Gxd/1,1*2,92%*1,1 146.910.000  ®ång  

5 Chi phí thẩm tra thiết kế  TV5 Gxd/1,1*0,258%*1,1 12.980.000  ®ång  

6 Chi phí thẩm tra dự toán  TV6 Gxd/1,1*0,25%*1,1 12.578.000  ®ång  

7 
Chi phí lập HSMT và 
PTĐGHSDT  

TV7 Gxd * 0,432% 21.735.000  ®ång  

8 Chi phí giám sát xây lắp  TV8 Gxd * 3,285% 165.274.000  ®ång  

            

IV Chi phí khác Gk Gk1 + .... + Gk6 76.342.000  ®ång  

1 Chi phí bảo hiểm công trình: GK1 Gxd /1,1* 0,08%*1,1 4.025.000  ®ång  

2 
Chi phí vệ sinh môi trường 
(QĐ 07/2016/QĐ-UBND 
ngày 4/4/2016) 

GK2 Gxd /0,05% 2.516.000  ®ång  

3 
Chi phí hội đồng tham gia 
đánh giá di tích 

GK3 Tạm tính 30.000.000  ®ång  

4 Chi phí quyết toán  GK4 TM*0,57% 34.200.000  ®ång  

5 
 Phí thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi 

GK5 TM*0,019%*50% 570.000  ®ång  

6  Phí thẩm định HSMT và 
KQLC nhà thầu 

GK6 Gxd*0,1% 5.031.000  ®ång  

            

V Chi phí dự phòng Gdp 
(Gxd+Gqlda+Gtv+Gk) * 

5% 
285.720.000  ®ång  

VI Tổng TM (Gxd+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp)  6.000.000.000  ®ång  
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HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG THÁP  
 

 

Lối vào di tích 

 

Cổng chính 

 



15 

 

Sân vườn 

 

Sảnh chính tháp-cây cối xâm thực 
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Cửa hông xây gạch thẻ, chân tháp mất lớp bề mặt 

 

Tường ngoài chân tháp bong nứt, mất lớp bề mặt 
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Tường ngoài chân tháp bong nứt mất lớp bề mặt 

 

Tường ngoài chân tháp bong nứt 
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Cây cối xâm thực 

 

Cây cối xâm thực 

 

Lối vào sảnh chính gia cố bằng gạch thẻ năm 2007 
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Bề mặt gạch bị mủn 

 

Tường lòng tháp 
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Tường lòng tháp 
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Hiện trạng thân tháp 

 


