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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 49/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình
Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2015 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa
đổi bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính
phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng
5 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số
161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản
lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016 - 2020;
Căn cứ Thông báo số 813-TB/TU ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy
Thái
Bình thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư
xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng;
Xét Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Đền
thờ Mẹ Việt Nam anh hùng; Báo cáo Thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 11 tháng 12 năm
2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, 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 đầu tư xây dựng công trình Đền thờ
Mẹ Việt Nam anh hùng, gồm các nội dung chủ yếu sau:
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1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng.
2. Nhóm dự án: Dự án Nhóm B.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh Thái Bình.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh
Thái Bình.
6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng nơi thờ tự Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Thái Bình,
dựng bia khắc tên Mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời, góp phần tôn vinh những Mẹ đã có
công đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc;
nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giáo dục đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Uống nước nhớ nguồn”; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất
nước, khơi dậy truyền thống yêu nước của nhân dân Thái Bình.
7. Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh
hùng trên khu đất quy hoạch có diện tích 9600m2, cụ thể như sau:
- Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích dự kiến S=405m2; Tượng đài Mẹ
Việt Nam anh hùng với chiều cao dự kiến H=6,3m; hướng Đông Nam (hướng nhìn ra
sông Trà Lý).
- Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ngoài nhà, gồm: Nghi môn,
hồ nước, phù điêu, lầu chuông, lầu trống, tả vu, hữu vu, nhà làm việc, khu vệ sinh, lầu
hóa sớ; tường dậu; hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; hệ thống giao thông nội
bộ, sân, cây xanh, thảm cỏ; cấp, thoát nước ngoài nhà; phòng chống mối; phòng cháy,
chữa cháy; thông tin liên lạc, kiểm soát an ninh.
- San lấp mặt bằng; đường và hạ tầng vào Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng.
8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 92.196.000.000 đồng (Chín mươi hai tỷ một trăm
chín mươi sáu triệu đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2021-2025: Khoảng 60%
tổng mức đầu tư dự án;
- Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (kinh phí xã hội hóa, huy động các
nguồn lực xã hội): Khoảng 40% tổng mức đầu tư dự án.
10. Lĩnh vực đầu tư: Lĩnh vực Văn hóa.
11. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 05 năm kể từ khi khởi công.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công
trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân
sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 và giao Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Tổng hợp, bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn ngân
sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; cân đối bố trí
vốn để khởi công xây dựng công trình theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại
Thông báo số 813-TB/TU ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Tỉnh ủy Thái Bình.
- Lựa chọn và giao cho một đơn vị phù hợp để quản lý, vận hành khi công trình
Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và sự
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp thứ
chín thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

