
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-UBND     Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, phát huy  

giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai đoạn 2) 

--- 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về việc 

cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai đoạn 2) 

với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai 

đoạn 2). 

2. Mục tiêu đầu tư:  
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- Xây dựng, tôn tạo hoàn thiện tổng thể Khu di tích lịch sử địa đạo Vịnh 

Mốc.  

- Phục vụ khách tham quan, các nhà nghiên cứu; tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

- Giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phát huy truyền thống yêu nước 

và truyền thống cách mạng của dân tộc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương. 

3. Quy mô đầu tư: 

- Phần tu bổ: Tu bổ lòng địa đạo; Tu bổ các công trình trong địa đạo: Hội 

trường, Nhà vệ sinh (di tích), Bảng tin, Cửa ngăn hơi độc, Bếp nấu ăn tập thể 

(bếp Hoàng Cầm), Trạm giải phẫu tiền phương; Tu bổ cửa địa đạo; Tu bổ giếng 

thông hơi; Tu bổ hố bom, giao thông hào. 

- Phần tôn tạo: Hệ thống chiếu sáng, thoát nước (trong địa đạo); Sân 

đường nội bộ: giao thông, chiếu sáng, thoát nước mặt; Công trình phục dựng để 

minh họa không gian và tinh thần của quân và dân Vịnh Mốc: Nhà ở truyền 

thống, cảnh quan làng quê giai đoạn chiến tranh;  

- Các hạng mục phục vụ di tích: Nhà đón tiếp, nghỉ chân khách tham quan 

với diện tích 750m2, nhà vệ sinh diện tích 20m2, bãi đỗ xe 4.000m2, khu giải 

khát, lưu niệm 60m2.  

- Mỹ thuật trưng bày trong lòng địa đạo. 

- Mỹ thuật trưng bày “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh 

Linh” trong Nhà trưng bày. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Ngành văn hóa và người dân. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 

Trị. 

7. Tổng vốn thực hiện dự án: 45.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm 

tỷ đồng) 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2025-2028. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 1729/UBND-CN về việc giao 

nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, trong đó giao Sở Văn hóa, Thể 
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thao và Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo tồn, phát huy 

giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai đoạn 2). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai 

đoạn 2) với sự tham gia của các Sở, Ban ngành liên quan. Đến nay, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch đã chỉnh sửa, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định ngày 06/05/2021, hồ sơ 

đảm bảo theo quy định Luật Đầu tư công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO  

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án . 

2. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

(Nội dung dự thảo Nghị quyết đính kèm)./. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh 

Mốc (Giai đoạn 2) 

 

 

Nơi nhận:        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Như trên;           CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Sở KHĐT; 

- Sở VHTT&DL; 

- Lưu VT, CN, VX. 

 

 

        Võ Văn Hưng            
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