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 Thực hiện Công văn số 18142/UBND-THKH ngày 16/11/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về phương án đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia 

Đền Trà Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.  

UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo phương án chi tiết tu bổ, tôn tạo di tích 

lịch sử quốc gia Đền Trà Đông, xã Thiệu Trung với những nội dung chủ yếu như 

sau: 

 I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đền Trà Đông, xã 

Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3. Lĩnh vực: Văn hóa. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Thiệu Hoá 

5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thiệu Hoá. 

6. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 33.042 triệu đồng. 

9. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

10. Dự kiến thời gian thực hiện: Không quá 3 năm (2022 - 2024). 

II. QUY MÔ ĐẦU TƯ 

1. Quy hoạch tổng mặt bằng: 

Trên cơ sở khuôn viên hiện trạng đền Trà Đông, có diện tích là 578,8 m
2
. 

Mở rộng phần đất cho khuôn viên di tích về phía Đông Bắc, phía Tây Bắc, phía 

Tây Nam với tổng diện tích là: 2460,2 m
2
 .Tổng diện tích khuôn viên di tích đền 

Trà Đông (sau quy hoạch) có diện tích: 3039 m
2
. Trên cơ sở khuôn viên di tích 

được mở rộng: Tu bổ tòa Đại bái và Hậu trên cơ sở quy mô và kiến trúc gốc hiện 

còn. Đại bái và Hậu cung được dịch chuyển theo hướng đền cũ, về phía sau 16m 

so với vị trí hiện trạng để mở rộng sân hành lễ ở phía trước; hạng mục nhà Tiền 



bái (xây dựng năm sau này ở phía trước, bằng vật liệu gỗ tạp đã bị mục mọt) 

được tôn tạo xây mới bằng gỗ lim, nằm trên trục thần đạo ở phía trước 2 toàn 

Đại bái và Hậu cung, tạo thành bố cục tổng thể theo kết cấu kiểu “tiền Nhất hậu 

Đinh” truyền thống. Xây dựng các hạng mục công trình, gồm: Nghi môn, bình 

phong, tả vu, hữu vu, nhà trưng bày các sản phẩm nghề đúc đồng Trà Đông, am 

hóa vàng, nhà vệ sinh, tường rào; Cải tạo chỉnh trang khuôn viên di tích, đường 

vào, sân hành lễ. Nâng cấp tôn tạo bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh cảnh 

quan, tạo thành một tổng thể khuôn viên khu di tích đền Trà Đông hài hòa và 

trang trọng.        

2. Xây mới nhà Tiền bái:  

- Nhà Tiền bái đền Trà Đông được xây mới theo quy mô vốn có, nằm ở 

phía trước tiếp giáp với sân hành lễ và kết hợp với 2 tòa kiến trúc gốc (Đại bái & 

hậu cung) ở phía sau tạo thành kết cấu“tiền Nhất hậu Đinh” truyền thống. Nhà 

Tiền bái gồm 3 gian 2 chái (một tầng mái), hình thức kiến trúc tàu đao 4 mái 

phỏng theo thức kiến trúc truyền thống. Diện tích mặt bằng xây dựng: 107m
2
    

- Hệ vì có 4 hàng chân cột, kiểu thượng chồng rường, hạ xà nách – kẻ bẩy 

bằng gỗ lim; tường hai bên hồi nhà Tiền bái được bố trí cửa chữ Thọ. Mái lợp 

ngói mũi hài cỡ trung. Bờ nóc mái đắp trang trí lưỡng long chầu mặt nhật; hai 

đầu bờ đắp kìm nóc. Hệ thống bờ nóc, bờ chảy, đao mái được đắt trát các con 

giống lộ thiên theo quan niệm dân gian truyền thống và được thực hiện bởi các 

nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tu bổ di tích, càng làm cho 

ngôi đền thêm uy nghi và cổ kính.      

- Nền lát gạch bát phục chế theo kiểu cổ, mạch lát chữ công. Hệ thống 

chân tảng, bó nền, bậc thềm được gia công bằng đá xanh Thanh Hóa nguyên 

khối. Hệ thống cửa nhà Tiền bái kiểu cửa bức bàn ván bưng kết hợp cửa kiểu 

thượng song hạ bản bằng gỗ lim. 

3. Tu bổ Đại bái và Hậu cung: 

Tu bổ hạng mục Đại bái và Hậu cung – đền Trà Đông, trên cơ sở quy mô 

kiến trúc gốc hiện có, bố cục mặt bằng chữ Nhị. Nhà Đại bái có quy mô 2 gian 

và Hậu cung 1 gian, hệ vì có 4 hàng chân cột bằng gỗ, hình thức kiến trúc tường 

thu hồi bít đốc. Diện tích mặt bằng của 02 nhà: 68,5m
2
. 

4. Xây mới nhà Tả vu, Hữu vu: 

Nhà Tả vu, Hữu vu được xây dựng nằm đối xứng hai bên sân hành lễ và 

trục thần đạo của đền thờ. Nhà có quy mô 3 gian, 2 hàng cột, hình thức kiến trúc 

tường thu hồi bít đốc. Hệ khung cột, quá giang, vì, xà, kẻ bẩy, hoành, rui, tàu 

mái, lá mái bằng gỗ lim Nam Phi nhập khẩu loại tốt. Diện tích mặt bằng mỗi nhà 

khoảng: 40m
2
. 



5. Xây mới Nghi môn: 

Nghi môn được xây mới theo hình thức truyền thống nằm trên trục 

Thần đạo của di tích. Hình thức kiến trúc cổng kiểu tứ trụ kết hợp cổng phụ 

truyền thống. 

6. Xây mới nhà Vệ sinh: 

Nhà Vệ sinh được xây mới tại khu vực bãi đỗ xe của khu di tích; nhà có 

mặt bằng chữ nhật, hình thức kiến trúc tường thu hồi bít đốc. Diện tích mặt bằng 

nhà vệ sinh: 23,5m
2
    

- Hệ tường bao nhà Vệ sinh xây bằng gạch chỉ đặc vữa xi măng mác 75#, 

bên trong ốp gạch men Cremic màu trắng: 300x450; mặt tường ngoài trát vữa xi 

măng mác 75#, hoàn thiện lăn sơn màu ghi.        

7. Am hóa vàng: 

Am hóa vàng có mặt bằng hình vuông, hình thức kiến trúc mô phỏng theo 

kiểu truyền thống, phía trên có cửa để hóa vàng, phía dưới có cửa nhỏ để lấy tro.  

8. Nhà trưng bày các sản phẩm nghề đúc đồng Trà Đông: 

Nhà trưng bày có mặt bằng hình chữ nhật có quy mô 3 gian 2 chái, kết 

hợp hành lang 3 mặt. Đây là nơi trưng bày các sản phẩm từ nghề đúc đồng 

truyền thống của làng Trà Đông, xã Thiệu Trung. Hệ thống khung cột, dầm, xà 

chịu lực bằng bê tông cốt thép. Mái đổ bê tông cốt thép tạo dáng mái dốc, phía 

trên dán ngói mũi hài, phía dưới lắp hệ trần thạch cao. Bờ nóc mái, bờ chảy, bờ 

dải xây gạch, đao mái, kìm mái được đắp triện trang trí.       

9. Bãi đỗ xe, sân đường di tích:   

Bãi đỗ xe di tích đổ bê tông, chia ô vuông. Sân hành lễ lát đá xanh, mạch 

lát chữ công. Sân nhà trưng bày các sản phẩm nghề đúc đồng Trà Đông, lát gạch 

bát phục chế, mạch chữ công. Đường nội bộ lát gạch chỉ đặc, mạch lát chữ công. 

Bó vỉa sân, đường bằng gạch đặc, trát vữa xi măng, sơn màu ghi.  

10. Bình phong:  

Bình phong có chiều dài 4,5m nằm phía sau Nghi môn, được xây gạch chỉ 

đặc, trát vữa xi măng mác 75#, đắp trang trí phù điêu hai mặt, hoàn thiện sơn 

màu ghi sáng.          

11. Tường rào: Tường rào khu di tích xây gạch chỉ đặc; Ô thoáng tường 

trang trí gạch gốm hoa chanh loại đúc sẵn màu nâu đỏ.      

12. Hạ tầng tổng thể: San nền, cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh cảnh 

quan,… tạo thành tổng thể khu di tích lịch sử đền Trà Đông hoàn chỉnh và 

trang nghiêm.       



III. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng 

cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực 

khác để thực hiện dự án. 

1. Tổng mức đầu tư dự kiến (làm tròn):    33.042.000.000  đồng. 

Trong đó: 

- Chi phí giải phóng mặt bằng 7.428.360.000 đồng 

- Chi phí xây dựng, tôn tạo  19.660.780.000 đồng 

- Chi phí QLDA, TVĐTXD và chi phí khác 2.949.116.940 đồng 

- Chi phí dự phòng 3.003.825.694 đồng 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư: 

- Các hạng mục công trình chính: Được xác định trên cơ sở suất vốn đầu 

tư xây dựng được ban hành tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của 

Bộ Xây dựng, có áp dụng hệ số điều chỉnh vùng; 

- Các hạng mục không có suất vốn đầu tư: Suất đầu tư được tham khảo 

các công trình tương tự trên địa bàn tỉnh. 

- Các chi phí khác: Tạm tính theo định mức tỷ lệ chi phí xây dựng theo 

Thông tư số 11,12,13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

- Chi phí GPMB: Được khái toán trên cơ sở thống kê sơ bộ các loại đất, 

tài sản, vật kiến trúc trên đất bị thu hồi bởi ảnh hưởng của dự án. 

 Đề nghị quý Sở quan tâm, xem xét./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Cường 
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