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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 11 

 
 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng 

năm 2020 tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 05 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh 

Tuyên Quang; 

Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2); Báo cáo thẩm tra số 

172/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quảng trường 

Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2) với những nội 

dung chính sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Mở rộng tạo không gian Quảng trường phù hợp với 

cảnh quan đô thị khu vực, tạo ra một không gian vui chơi công cộng, gắn liền 

với sinh hoạt của người dân thành phố để hình thành một biểu tượng thể hiện sự 
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đoàn kết gắn bó, sức phát triển nhanh chóng của tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ 

đổi mới và để phù hợp với quy hoạch được duyệt.  

2. Quy mô đầu tư:  

2.1. Xây dựng 02 mảng phù điêu 2 bên cụm tượng đài: Xây dựng hoàn 

chỉnh hai mảng phù điêu hai bên cụm tượng đài bằng chất liệu đá xanh tự nhiên 

theo đúng mẫu phác thảo đã được thiết kế từ giai đoạn 1, mỗi mảng cao 8,00 m, 

dài 40,00 m (chưa tính bệ phụ trợ).  

a) Mảng phù điêu bên trái tượng đài (nhìn từ trên tượng đài xuống): các 

hình ảnh hoạt động văn hoá (hát then, dệt thổ cẩm, hát giao duyên,….) trong đó 

lấy hình ảnh “lễ hội Lồng Tông” làm trung tâm trong sự gắn kết hài hoà với các 

hình ảnh về sự phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp (rừng cây, đồi chè…). 

b) Mảng phù điêu bên phải tượng đài (nhìn từ trên tượng đài xuống): các 

hình ảnh hoạt động văn hoá, trong đó lấy hình ảnh “lễ cấp sắc của người Dao” 

làm trọng tâm, kết hợp với một số hình ảnh về phát triển kinh tế của tỉnh trong 

lĩnh vực công nghiệp (thủy điện, xi măng, giấy..). 

2.2. Quy hoạch mở rộng và xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật:  

a) Lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực mở rộng không gian phía 

trước quảng trường hiện nay với diện tích khoảng 5,00 ha, bao gồm toàn bộ khu 

đất được giới hạn bao quanh bởi các trục đường: 17 tháng 8, Trần Hưng Đạo, Lý 

Thánh Tông, Xuân Hòa.  

b) Phá dỡ các công trình kiến trúc cũ, di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

trên khu đất xây dựng; xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

gồm: Đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, âm thanh, 

sánh sáng, camera giám sát, hệ thống sân vườn, cây xanh, cảnh quan và một số 

hạng mục phụ trợ khác khu vực mở rộng và khu vực còn lại theo quy hoạch 

Quảng trường đã được phê duyệt tại Quyết 391/QĐ-UBND ngày 23/10/2011.  

c) Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường bao quanh khu vực mở rộng 

Quảng trường.  

3. Nhóm dự án: Nhóm B.  

4. Tổng mức đầu tư: 410.000,00 triệu đồng.  

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách 

địa phương.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Tân Quang và phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.  

8. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.  

9. Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư:  

a) Chuẩn bị đầu tư: Năm 2020 - 2021.  

b) Thực hiện đầu tư: Năm 2021 - 2024. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

khóa XVIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020./. 
 

 Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước,Chính phủ; 

- Các Bộ: Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch,      

Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo Tuyên Quang; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, (Kh). 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân  
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