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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /TTr-UBND                 Đình Lập, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà bia di tích  

đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lạng Sơn. 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

 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 Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2016 xếp hạng di tích;  

Căn cứ Công văn số 1561/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà bia di tích 

đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Công văn số 1453/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/12/2020 Sở 

Văn hóa, thể thao và du lịch về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà 

bia di tích Đèo Khau Háy. 

UBND huyện Đình Lập kính trình Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Lạng 

Sơn tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Nhà bia di tích đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

với nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT TU BỔ 

DI TÍCH 

1. Tên dự án tu bổ di tích: Nhà bia di tích đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Địa điểm: xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập. 

4. Nhà thầu lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

5. Nội dung văn bia: 

- Mặt phía trước: “DI TÍCH LỊCH SỬ ĐÈO KHAU HÁY” 
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- Mặt phía sau: dòng chữ  

“NƠI ĐÂY, NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1947, QUÂN VÀ DÂN KHU 

CĂN CỨ NÀ THUỘC ĐÃ CHIẾN ĐẤU VÔ CÙNG ANH DŨNG, ĐÁNH LUI 

MỘT TIỂU ĐOÀN ÂU PHI VÀ BỌN TAY SAI CỦA ĐỊCH, TIÊU DIỆT 

HÀNG CHỤC TÊN, TRONG ĐÓ CÓ MỘT TÊN ĐỘI PHÁP CHỈ HUY VÀ 

LÀM BỊ THƯƠNG 7 TÊN KHÁC, THU ĐƯỢC NHIỀU SÚNG, ĐẠN CÁC 

LOẠI BUỘC CHÚNG PHẢI THÁO LUI VỀ ĐỒN ĐÌNH LẬP. 

ĐÂY LÀ CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN CỦA QUÂN VÀ DÂN KHU 

CĂN CỨ NÀ THUỘC, LÀM PHÁ SẢN BƯỚC ĐẦU KẾ HOẠCH “VẾT DẦU 

LOANG” CỦA ĐỊCH. LÀ TRẬN THẤT BẠI ĐẦU TIÊN CỦA THỰC DÂN 

PHÁP TRONG MƯU ĐỒ BÌNH ĐỊNH VÙNG ĐÔNG BẮC. TRẬN THẮNG 

GÓP PHẦN CỦNG CỐ TINH THẦN, VỮNG TIN VÀO CHIẾN THẮNG 

CỦA NHÂN DÂN TA TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP XÂM LƯỢC”. 

6. Nội dung chính 

- Hiện trạng di tích: Di tích đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập 

đã được UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh từ năm 

2016, từ đó đến nay chưa được đầu tư xây dựng, hiện trạng là khu đất trống. 

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng nhà bia di tích lịch sử đèo Khau Háy nhằm 

từng bước xây dựng hoàn chỉnh tổng thể khu di tích lịch sử cách mạng, tương 

xứng với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử. 

- Quan điểm, nguyên tắc xây dựng: Tuân thủ các quy định của pháp luật 

về quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, xây dựng, di sản văn hóa. Tuân thủ quy 

chuẩn, tiêu chuẩn bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và phù hợp với các quy 

hoạch đã được phê duyệt. 

7. Đề xuất các hạng mục 

7.1. San nền: Đào, san nền tạo mặt bằng tổng diện tích cả mái Taluy là 

750m2. Khối lượng san 1.205m3, đắp đất tại chỗ.  

 7.2. Xây dựng khuôn viên: Được chia làm 3 cốt, cao dần đến nền nhà bia 

cụ thể: 

 - Cốt + 0.000 (cao hơn so với đường 20cm) với diện tích sân là 65,9 m2, 

hai bên là bồn hoa bố trí đối xứng; nền sân được lát bằng gạch đất nung kích 

thước 400x400; bồn hoa xây bằng gạch chỉ, trát vữa xi măng mác 50#. 

 - Cốt + 300,00 (cao hơn so với đường 50cm) bao gồm phần đường dạo 

xung quanh nhà bia và bồn hoa quanh nhà bia; đường dạo rộng 1,5m, tổng diện 

tích đường dạo là 56,4m2; nền đường lát gạch đất nung kích thước 400 x 400; 

 - Cốt + 850,00 (cao hơn so với đường 1,05m) là nền của nhà bia; diện tích 

30,25 m2, được lát bằng gạch đất nung kích thước 400x400. 

 - Tổng diện tích 243,55 m2: Nền nhà bia 30,25m2; đường dạo 56m2; tam 

cấp 17,3 m2; sân nghỉ lát gạch 65,9 m2; bồn hoa 73,7 m2. 

7.3. Nhà Bia: Diện tích nền nhà bia là 30,25m2; nền lát gạch đất nung kích 

thước 400x400; khoảng cách kích thước tim trục nhà bia là 3,5 x 3,5 m2. 
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-  Nhà bia có 2 lớp mái; lớp mái 1 có kích thước 7,5 x 7,5 m; khoảng cách 

từ nền nhà đến mái 1 là 3m; khoảng cách từ chân mái 1 lên đỉnh mái 1 là 0,9 m. 

Lớp mái 2 có kích thước 5,5 x 5,5 m; khoảng cách từ mái 1 nhà đến mái 2 là 0,5 

m; khoảng cách từ chân mái 2 lên đỉnh mái là 1,58 m. Giữa 2 lớp mái là tường 

xây gạch kết hợp với gạch thông gió hoa văn cổ bằng sứ.  

- Mái đổ BTCT, trên dán ngói mũi hài kết hợp với các chi tiết hoa văn cổ 

đúc sẵn bằng BTXM; 

- Toàn bộ cột dầm sơn giả vân gỗ; các chi tiết hoa văn sơn giả đá. 

- Giữa nhà bia là bia di tích bằng đá Ninh Bình, có khắc chữ nội dung văn 

bia. 

8. Phương án phát huy giá trị di tích: Sử dụng nguồn ngân sách huyện để 

thực hiện xây mới Nhà bia di tích tạo cho Di tích được trang trọng hơn. Để phát 

huy giá trị di tích lịch sử cần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, nhân dân địa phương trong công tác bảo tồn; Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, đặc 

biệt là đối tượng thanh thiếu niên hiểu được giá trị, ý nghĩa của di tích lịch sử, 

văn hóa trên địa bàn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân 

trong việc bảo vệ giá trị di tích lịch sử, văn hóa. 

9. Dự toán kinh phí thực hiện: 506.510.000 đồng (Năm trăm linh sáu 

triệu, năm trăm mười nghìn  đồng). 

- Chi phí xây dựng: 395.967.000 đồng 

- Chi phí thiết bị 40.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 13.007.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:        48.234.000 đồng 

- Chi phí khác: 3.380.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 5.922.000 đồng 

10. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM TỜ TRÌNH 

1. Văn bản pháp lý 

- Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2016 xếp hạng di tích;  

- Bản đồ khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích. 

- Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 01/08/2019 của UBND huyện 

Đình Lập về việc bổ sung kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 

6 tháng cuối năm 2019. 

- Công văn số 1561/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà bia di tích đèo 

Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
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- Công văn số 1453/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 14/12/2020 Sở Văn hóa, 

thể thao và du lịch về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà bia di 

tích Đèo Khau Háy. 

2. Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

- Bản vẽ hiện trạng, bản vẽ thiết kế. 

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 01 bộ. 

- Dự toán xây dựng: 01 tập 

- Hồ sơ khảo sát địa hình: 01 bộ 

3. Hồ sơ năng lực của đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hành nghề bảo quản tu bổ, phục hồi di tích do Sở Văn hóa, thể thao và 

du lịch cấp ngày 21/4/2020. 

Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm 

khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 

- Thiết kế: Lê Văn Điệp, chứng chỉ số 21/CC-SVHTTDL cấp 16/10/2019 

nơi cấp Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Lạng Sơn. 

- Chủ trì khảo sát: Nguyễn Chuyên Đề, chứng chỉ KTS -025-00110 nơi 

cấp Sở Xây dựng Lạng Sơn. 

- Lập dự toán: Kỹ sư định giá Trần Kim Ngọc, hạng 2 – 025 – 00130, nơi 

cấp Sở Xây dựng Lạng Sơn. 

UBND huyện Đình Lập kính trình Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thẩm 

định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà bia di tích đèo Khau Háy, xã 

Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn với các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;                                                                                              
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: VH-TT; KT-HT; 

- Ban Quản lý DA ĐTXD; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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