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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích  

Đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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 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 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn  cứ  Thông  tư  số  15/2019/TT-BVHTTDL  ngày  31/12/2019  của  Bộ 

trưởng 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; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn tại Tờ trình số         

29/TTr-UBND ngày 01/4/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đình Làng Mỏ 

xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, gồm các nội dung sau: 

1. Tên Công trình: tu bổ di tích Đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Loại, cấp công trình: công trình dân dụng (nhóm công trình văn hóa), 

cấp IV. 

2. Địa điểm xây dựng: xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Tên chủ đầu tư: UBND xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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4. Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: Công ty cổ 

phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn. 

5. Nội dung chính của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

5.1. Hiện trạng di tích 

Di tích Đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên là di tích thuộc loại hình kiến trúc 

nghệ thuật, xây dựng từ đầu thế kỷ XIX thờ Thành hoàng họ Bế và Đức thánh 

Cao Sơn, Quý Minh. Đã được UBND tỉnh Lạng Sơn Quyết định xếp hạng di 

tích cấp tỉnh năm 2012 (tại Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 17/8/2012). 

Trải qua thời gian ngôi đình đã xuống cấp nghiêm trọng, cột chính lớn bằng gỗ, 

hệ thống rui, hoành, các tai đòn bị mục do mối mọt, một phần mái đình đã sập. 

5.2. Mục tiêu của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

Tu bổ tôn tạo di tích Đình Làng Mỏ nhằm khôi phục di tích được khang 

trang đẹp đẽ, đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng của nhân dân, để tỏ lòng thành 

kính của nhân dân với các vị anh hùng thời xưa của dân tộc. Đình Làng Mỏ gắn 

với nhiều truyền thuyết và lễ hội dân gian, trong điều kiện thời tiết và thực trạng 

của ngôi đình việc trùng tu cần làm ngay, hơn nữa việc trùng tu ngôi đình cũng 

là tâm nguyện của Nhân dân huyện Bắc Sơn để gìn giữ vốn cổ cho hôm nay và 

muôn đời sau. Bên cạnh đó là nơi sinh hoạt văn hoá cộng đồng của bà con nhân 

dân xã Trấn Yên nói riêng và là điểm đến du lịch tâm linh của mọi người dân 

nói chung. 

5.3 Quan điểm, nguyên tắc bảo quản tu bổ phục hồi di tích 

Bảo tồn cấu trúc mặt bằng các thành phần hiện còn của di tích, tiến hành 

tu bổ những hạng mục, công trình chính theo hướng thay thế mới các thành phần 

cấu kiện bị hư hỏng. Kết hợp công tác bảo tồn với công tác tôn tạo di tích nhằm 

nâng cao giá trị tâm linh, thẩm mỹ cho di tích, đảm bảo phù hợp, hài hòa với 

cảnh quan xung quanh về môi trường, điều kiện kinh tế xã hội và kỹ thuật hạ 

tầng. Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên nhằm giữ gìn 

nguyên vẹn, lâu dài cho di tích. Phát huy giá trị của di tích trong đời sống xã hội. 

Đầu tư tập trung, có trọng điểm. Ưu tiên đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài di 

tích chống lại các ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, xã hội và môi trường. 

5.4. Quy mô tu bổ di tích và giải pháp tu bổ di tích 

- Hạ giải toàn bộ công trình đã xuống cấp, các cấu kiện gần như bị hư hại 

hoàn toàn không thể tận dụng lại được. 

- Đầu tư tu bổ tôn tạo lại đình, với diện tích 125,4m2 tính theo diện tích 

cột biên của công trình. 

- Tôn tạo 24 cột đình bằng gỗ lim nhập khẩu và xử lý hấp ủ thuốc chống 

mối mọt. Trong đó có 08 cột cái với đường kính cột là 350mm và 16 cột con với 

đường kính cột 300mm.   

- Toàn bộ hệ thống mái gỗ được tôn tạo các đường nét hoa văn chạm khắc 

phục hồi như cũ, mái được lợp ngói âm dương.  
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* Về giải pháp kiến trúc: 

- Tổng thể mặt bằng Đình Làng Mỏ có hướng Nam, nằm trên gò đất bằng 

phẳng với mặt bằng hình chữ nhất. 

- Vị trí tu bổ nằm tại vị trí cũ của đình, giữ nguyên kích thước và khẩu độ 

nhịp và khẩu độ nhịp hệ vì kèo, giữ nguyên trạng hệ thống nền móng công trình 

và giữ nguyên các tảng đá lót chân cột. 

- Tu bổ di tích đình với hình thái kiến trúc mặt bằng chữ Nhất thanh 

ngang 05 gian thông hiên. Trong đó phần ban thờ được đặt ở gian giữa giống 

hiện trạng. 

- Mặt đứng và mặt bên của Đình đều để thông thoáng, có thanh ngưỡng 

gối các chân cột và có mặt trên thanh ngưỡng cao cách mặt nền 50cm. 

- Hệ thống cột, kèo, hoành, rui, con chồng, thượng lương, xà bẩy đều 

được làm từ gỗ lim nhập khẩu, sau khi gia công các cấu kiện còn được ủ, hấp 

chống mối mọt. 

- Mái đình được lợp bằng ngói âm dương sản xuất tại địa phương, trên 

mái được tôn tạo lại đôi rồng chầu bằng bê tông đúc sẵn được gắn với mái qua 

bờ nóc mái. 

* Về giải pháp kỹ thuật: 

Toàn bộ hệ thống cột, vì kèo, xà, hoành, rui được làm từ gỗ lim nhập khẩu 

đã qua hấp ủ thuốc chống mối mọt. Mái được dùng bằng ngói âm dương. 

* Giải pháp cấp điện: 

 Nguồn điện hạ thế 1 pha 220v cung cấp cho công trình được lấy từ lưới 

điện hạ thế đã có cách công trình 20m dùng cáp đồng Cu/XLPE/PVC 

(2X10)mm. 

* Giải pháp thoát nước: 

Thoát nước mái, mái lợp ngói âm dương có độ dốc thoải, thoát nước theo 

giọt ranh xuống mặt sân. Thoát nước mưa theo độ dốc hiện trạng của mặt sân ra 

khu vực ruộng xung quanh. 

* Giải pháp hoàn thiện: 

Công tác hoàn thiện sau khi lắp dựng hệ thống cấu tạo khung gỗ được sơn 

phủ lớp PU cho các cấu kiện gỗ. 

5.5. Phương án phát huy giá trị di tích 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và quản lý trực tiếp tại di 

tích; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân trong 

công tác bảo tồn; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng 

lớp Nhân dân góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc 

bảo vệ giá trị di tích lịch sử, văn hóa, nhất là đối với di tích có giá trị về lịch sử 

văn hoá là niềm tự hào riêng của người dân địa phương. Tăng cường giới thiệu, 

quảng bá về di tích gắn với các hoạt động phát triển du lịch địa phương. 
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6. Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 2.170.966.118 đồng (hai tỷ một 

trăm bảy mươi triệu chín trăm sáu mười sáu nghìn một trăm mười tám đồng), 

trong đó: 

- Chi phí xây dựng 1.799.205.262 đồng 

- Chi phí quản lý dự án 53.681.743 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 187.040.787 đồng 

- Chi phí khác 27.658.987 đồng 

- Chi phí dự phòng 103.379.339 đồng 

7. Nguồn vốn: xã hội hóa và ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần.  

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp. 

9. Thời gian thực hiện: năm 2021. 

  Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch 

và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà 

nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND xã Trấn Yên 

và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, KT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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