
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN HỒNG

Số:        /TTr-UBND

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

Tân Hồng, ngày      tháng 02 năm 2023
 

TỜ TRÌNH
“V/v xin chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện 
Bình Giang. Hạng mục: Nhà Tiền bái và Cổ Giải và Các hạng mục phụ trợ”

Kính gửi:    
                   - Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải Dương;

- Sở Văn Hoá, Thể Thao & Du lịch Hải Dương;
- Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang;
- Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Bình Giang.

 Căn cứ: Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014;
Luật Di sản văn hoá số 28/2001-QH10; Luật số 32/2009/QH12, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá năm 2009, ngày 18/6/2009;
Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21/9/2010 của Thủ tướng chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi 
bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Nghị định số 166/2018/NĐ-CP, ngày 25/12/2018 của Thủ tướng chính 
phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 
quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP; ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định 
điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi 
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL, ngày 31/12/2019 Quy định chi tiết 
một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải 
Dương "Về việc Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án 
đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương"; Quyết 
định số: 21/2018/QD-UBND, ngày 20/9/2018; Quyết định số 15/2022/QĐ-
UBND, ngày 21/10/2022; Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND, ngày 21/10/2022 
của UBND tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 
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25/2017/QĐ-UBND, ngày 20/9/2017 và Quyết định số 21//2018/QD-UBND; 
ngày 209/2018;

Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND, ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương "Về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích 
lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đình Mộ Trạch được khởi dựng thời Hậu Lê để tôn thờ vị thành hoàng 
của làng là Vũ Hồn. Theo sự tích làng Mộ Trạch trong phá họ Lè, họ Vũ làng 
Mộ Trạch, do Hình bộ lang trung cử nhân Vũ Phuong Lan viết năm Kỷ Sửu, 
triều Lê Cảnh Hưng thứ 30, tức năm 1769, thì làng Mộ Trạch có ngôi đình cổ ở 
xứ Tây Trù (chùa Tây) đầu thôn, hướng Tây, lấy ao âm dương làm án. Nên đình 
ấy nay vẫn còn, khoảng niên hiệu Vĩnh Thọ, triều vua Lê Thần Tôn và Trịnh 
Tạc, tức vào nhũng năm từ 1658 đến năm 1661, đình rời vào trong làng, chỗ 
ngôi đình hiện nay, quay nhìn về hướng đông. Hàng năm, mùa xuân làng mở hội 
hát xướng, bắc giàn lợp cỏ tươi để che nắng, tục gọi là Đình Đụn. Xong việc thì 
bỏ đi. Năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hoà, triều Lê Hy Tôn và Trịnh Căn tức 
nam 1679, mới làm đình lớn, khang trang tố hảo, có bia ghi lại. Khoảng năm 
canh Thân (1740), Tân Dậu (1741) bị giặc cỏ đốt. Đến năm Canh Hưng, Đinh 
Sửu tức năm 1757 người làng trở về, cháu đời thứ 13, chi thứ 5, họ Vũ làng Mô 
Trạch là Nhữ Thị Nhuận, người làng Hoạch Trạch, nay thuộc xã Thái Học, 
huyện Bình Giang, là vợ chính thất của Vũ Phương Đẩu, được vua nước ta và 
nước Tàu phong là “Lưỡng quốc quận thế thượng thưởng phu nhân” tự 
nguyên bo ra ba ngàn quan xây dựng đình mới, ngôi đình còn đến ngày nay, 
được cả trên dưới bầu làm Hậu thần của làng, khi chết có bàn thờ ở đình, đặt ở 
bệ giải vũ sát với Hậu cung. Thời Nguyễn có Hình bộ tham chi Vũ Tuấn, tiến 
cúng gỗ cây sửa tả, hữu hành lang. Năm Báo Đại thứ IV, tức năm 1929, dân 
làng lại trùng tu. Kể từ ngày tu bổ, đến nay Chính quyền cùng Nhân dân đã tổ 
chức tu sửa nhiều lần, xong chỉ ở phạm vị nhỏ lẻ như đảo ngói, trát tường, lát 
nền….với chất liệu gạch xây, vôi vữa và gỗ với tuổi đời hơn 200 năm các cấu 
kiện bộ vì, cấu kiện mái đang bị hư hỏng mục mọt nhiều, tường bị nứt vỡ, bong 
dộp xuống cấp trầm trọng không còn khả năng chịu lực cũng như ảnh hưởng đến 
cảnh quan, sinh hoạt tín ngưỡng và đồ thờ tự, cổ vật tại di tích.

Để đáp ứng lòng mong mỏi của toàn thể nhân dân và du khách thập 
phương có nơi sinh hoạt tín ngưỡng và thờ tự được khang trang tố hảo, cũng như 
gìn giữ và phát huy giá trị của di tích thì việc đầu tư Dự án tu bổ di tích đình Mộ 
Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang là hết sức cần thiết và cấp bách.

Để giữ gìn và phát huy giá trị của di tích, Uỷ ban nhân dân xã Tân Hồng 
trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải 
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Dương, UBND huyện Bình Giang, Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Bình Giang 
cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo Đình Mộ Trạch xã 
Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Hạng mục: Hạng mục: Nhà Tiền 
bái, Cổ giải, Hậu cung và Các hạng mục phụ trợ với một số nội dung chính như 
sau:

I. THÔNG TIN CHUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
1. Tên báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 
Công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Mộ Trạch;
Hạng mục: Nhà Tiền bái, Cổ Giải và Hậu cung và Các hạng mục phụ trợ 

(Tả, Hữu hành lang, 2 Nhà để bia hậu, Nghi môn, Tường bao, Sân, Nhà thép).
2. Địa điểm xây dựng: Thôn Mộ Trạch xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, 

tỉnh Hải Dương.
3. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Tân Hồng.
4. Nhà thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật:
Công ty CPXD và tu bổ công trình văn hoá Hải Dương.
5. Nội dung chính của báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích:
5.1. Mục tiêu báo cáo kinh tế - kỹ thuật.
Tu bổ, tôn tạo không gian khang trang, đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt văn 

hoá, tín ngưỡng và giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho thế hệ mai 
sau, nêu cao tinh thần đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta.

Tạo cơ sở vật chất, cảnh quan cho Đình Mộ Trạch, làm tiền đề vững chắc 
cho du lịch sinh thái hướng về cội nguồn và lịch sử cách mạng của quê hương.

5.2. Quan điểm, nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
- Quan điểm: Tuân thủ theo Luật Di sản, các Luật về đầu tư xây dựng 

khác có liên quan cũng như các Nghị định, Thông tư về Tu bổ, Xây dựng cơ 
bản.

- Tu bổ, tôn tạo các di sản vật thể nhằm tăng cường khả năng sử dụng, 
khai thác và phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc 
cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.

- Nguyên tắc: Chỉ tu bổ các hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp trầm 
trọng. Trong quá trình tu bổ công tác quản lý việc xây dựng và thi công các dự 
án tu bổ, tôn tạo di tích là mặt hoạt động có tính chất chuyên ngành có nhiều đặc 
điểm khác biệt so với các dự án xây dựng các công trình khác. Công trình tu bổ, 
tôn tạo, nâng cấp mang tích chất văn hoá dân tộc, phương án thi công theo kiểu 
gia công thủ công truyền thống là chính. 

Do công trình tu bổ, tôn tạo trước khi thi công cần làm những công việc 
sau:
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* Bảo quản tuyệt đối các cổ vật, đồ thờ tự không bị thất lạc, mất mát, hư 
hỏng trong suốt quá trình thi công.

* Chụp ảnh toàn bộ hoa văn trạm khắc các cấu kiện, con giống, đầu đao 
(nếu có) của các hạng mục hiện có để làm cơ sở tu bổ, tôn tạo.

* Làm lán để bảo quản và gia công các cấu kiện gỗ.
* Khi thi công cần tuân thủ theo đúng quy định về tu bổ, tôn tạo di tích.
* Thường xuyên tham vấn ý kiến nhân chứng lịch sử, chuyên gia, nghệ 

nhân trong suốt quá trình thi công tu bổ di tích.
* Trong khi thi công phần móng nếu phát hiện cổ vật, dấu hiệu hiện vật bị 

vùi lấp trong đất cần dừng ngay thi công báo cho cơ quan có thẩm quyền để có 
hướng sử lý.

5.3. Đề xuất phương án tu bổ (Chi tiết như trong hồ sơ Báo cáo kinh tế 
kỹ thuật do Công ty Cổ phần xây dựng và tu bổ công trình văn hóa Hải Dương 
lập).

5.3.1. Nhà Tiền bái, Cổ giải và Hậu cung:
Tiến hành hạ giải toàn bộ đình, phân loại đánh giá cấu kiện gỗ bị hư hỏng, 

mục mọt, và thất lạc trong chiến tranh, sau đó tu bổ lại theo đúng quy mô, kiến 
trúc hiện có (chỉ nâng cốt nền): Quy mô: 249,5m2 gồm: Tiền bái 5 gian x dài 
18,2 x rộng 10,1m =183,8m2 ; Cổ giải 4 gian x dài 9,2 x rộng 5,4m = 44,3m2, 
Hậu cung 3 gian x dài 6,1m x rộng 3,5m =  21,4m2.

Đình có mặt bằng không gian kiến trúc kiểu chữ đinh (J); gồm 5 gian tiền 
bái (ba gian, hai dĩ); 4 mái, đao tàu giéo góc; tiếp đến 4 gian Cổ giải 2 mái, cuối 
cùng là 3 gian Hậu cung, 4 mái đao tàu giéo góc, mang phong cách kiến trúc 
nghệ thuật tạo hình thời Lê, mái lợp ngói ta 160viên/m2, dưới lót ngói chiếu 
35viên/m2 (bổ sung thêm ngói theo nguyên mẫu). 

Các góc được tạo tác đao hình đầu rồng với đề tài tứ linh (long, ly, quy, 
phượng), góc bờ chẩy được đắp con chối, bờ cánh, bờ chẩy, đắp, trát gờ chỉ gắn 
hoa chanh chất liệu gốm, đầu bờ nóc đắp nổi kìm nóc, chính giữa bờ nóc được 
lưỡng long chầu nguyệt mang phong cách kiến trúc nghệ thuật tạo hình thời Lê.

Nâng toàn bộ đình cao 1,25m (tính từ mặt nền hiện trạng).
+ Tiền bái: Chiều cao nền 0,75m, chiều cao nhà 2,1m tính từ mặt nền đến 

dạ bẩy, chiều cao toàn nhà 6,116m tính từ mặt nền đến đỉnh chồng nóc, nền lát 
gạch bát phục chế 300x300x50, bậc tam cấp lát đá tự nhiên nguyên khối.

 Bộ vì có cấu tạo kiểu tứ trụ lòng thuyền, tiền bẩy, hậu bẩy, hạ xà nách 
con thuận, mê nách đấu kê; thượng câu đầu, con chồng, đấu kê, với lối kết cấu 
thượng ngũ, hạ lục, được tạo tác hoa văn kiểu lá lật kênh bong mang phong cách 
kiến trúc nghệ thuật tạo hình thời Lê. 
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Các cấu kiện bộ vì, kết cấu mái, cửa đi, cửa sổ được thay thế, bổ sung, nối 
vá bằng gỗ lim Nam Phi.

+ Cổ giải: Chiều cao nền 0,75m, chiều cao đình 2,1m tính từ mặt nền đến 
dạ bẩy, chiều cao toàn nhà 4,512m tính từ mặt nền đến đỉnh chồng nóc, nền lát 
gạch bát phục chế 300x300x50, bậc tam cấp lát đá tự nhiên nguyên khối.

 Bộ vì có cấu tạo kiểu nhà cầu ống muống, tiền bẩy, hậu bẩy, xà lòng, câu 
đầu, con chồng, đấu kê, với lối kết cấu thượng tam, hạ tam, được tạo tác hoa văn 
mang phong cách kiến trúc nghệ thuật tạo hình thời Lê. 

Các cấu kiện bộ vì, kết cấu mái, cửa đi, cửa sổ được thay thế, bổ sung, nối 
vá bằng gỗ lim Nam Phi.

+ Hậu cung: Chiều cao nền 0,75m, chiều cao nhà 5,19m tính từ mặt nền 
đến dạ bẩy, chiều cao toàn nhà 7,293m tính từ mặt nền đến đỉnh chồng nóc, nền 
lát gạch bát phục chế 300x300x50, bậc tam cấp lát đá tự nhiên nguyên khối.

 Bộ vì có cấu tạo kiểu tứ trụ lòng thuyền, tiền bẩy, hậu bẩy, hạ xà nách 
con thuận, đấu kê; thượng câu đầu, con chồng, đấu kê, với lối kết cấu thượng 
tam, hạ tứ, được tạo tác hoa văn kiểu lá lật kênh bong mang phong cách kiến 
trúc nghệ thuật tạo hình thời Lê. 

Các cấu kiện bộ vì, kết cấu mái, cửa đi, cửa sổ được thay thế, bổ sung, nối 
vá bằng gỗ lim Nam Phi.

Móng, tường xây gạch chỉ đặc 75#, loại I; kết hợp với giằng bê tông cốt 
thép 200#, để tăng độ ổn định của công trình.

Toàn bộ công trình xây, trát dùng VXM75#. Toàn bộ đầu đao, con giống 
đắp trát dùng vữa truyền thống. Toàn bộ tường sau khi trát, quét vôi ve màu 
truyền thống. Hoàn chỉnh: Hệ thống điện chiếu sáng, Chống mối, Phòng chống 
cháy nổ theo quy định hiện hành.

5.3.2. Các hạng mục phụ trợ:
a) Tả, Hữu hành lang:
Tu bổ theo quy mô, kiến trúc hiện có: 5 gian x dài 12,5 x rộng 7,5m = 

93,8m2.
Nhà có không gian kiến trúc kiểu chữ nhất (-), 5 gian hai mái hồi văn bít 

đốc, mái lợp ngói ta 160viên/m2, lót ngói chiếu 35 viên/m2 (bổ sung thêm ngói 
theo nguyên mẫu).

Chiều cao nền 0,25m, chiều cao nhà 4,611m đến đỉnh chồng nóc.
Kết cấu bộ vì, kết cấu mái hiện trạng bằng gỗ táu giữ nguyên, tiến hành 

bắn bẩy toàn bộ các bộ vì theo cốt thiết kế tu bổ. Thay thế một số cấu kiện bộ vì, 
cấu kiện mái đã và đang bị hư hỏng, mục mọt.
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Toàn bộ các cấu kiện bộ vì, cấu kiện mái được thay thế bằng gỗ lim Nam 
Phi.

Nền, bậc lát gạch đất nung 300x300.
Hạ giải toàn bộ tường đến mặt nền, đổ giằng bê tông sau đó xây lại tường.
Toàn bộ công trình xây, trát dùng VXM75#. Toàn bộ hoa văn, đầu đao, 

con giống đắp trát dùng vữa truyền thống. Toàn bộ tường sau khi trát, quét vôi 
ve màu truyền thống.

Cấp điện, Chống mối, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.
b) Nhà để bia hậu:
Hạ giải toàn bộ nhà, tu bổ theo quy mô, kiến trúc hiện có: 5 gian x dài 

12,5 x rộng 7,5m = 93,8m2.
Nhà có không gian kiến trúc kiểu chữ nhất (-), hai mái hồi văn bít đốc, 

mái lợp ngói ta 160viên/m2, lót ngói chiếu 35 viên/m2 (bổ sung thêm ngói theo 
nguyên mẫu).

Chiều cao nền 0,25m,  Chiều cao nhà 4,611m đến đỉnh chồng nóc.  
Kết cấu mái, cửa đi, cửa sổ dùng gỗ lim Nam Phi.
Kết cấu bộ vì dùng bê tông cốt thép sơn giả gỗ.
Toàn bộ các cấu kiện: Xà nách, con thuận, kẻ, bẩy được đắp hoa văn kiểu 

lá lật kênh bong thời Nguyễn.
Nền, bậc tam cấp lát gạch đất nung 300x300.
Móng các bộ vì (móng cột) dùng móng độc lập, móng dưới tường xây 

gạch chỉ đặc 75#; loại I, kết hợp với giằng bê tông cốt thép 200#, để tăng độ ổn 
định của công trình.

Toàn bộ công trình xây, trát dùng VXM75#. Toàn bộ hoa văn, đầu đao, 
con giống đắp trát dùng vữa truyền thống. Toàn bộ tường sau khi trát, quét vôi 
ve màu truyền thống.

Cấp điện, Chống mối, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.
f) Nghi môn:
Nghi môn có kiến trúc kiểu tứ trụ. Cổng chính rộng 5,0m, gồm 2 cột đèn 

lớn, cổng nách rộng 2,1m/ bên, kiến trúc kiểu chồng diêm tám mái, về hai bên 
của cổng nách, tạo dựng hai cột lồng đèn nhỏ.

Mái cổng nách kiến trúc kiểu nhà chè chồng diêm tám mái, dán ngói mũi 
hài 75 viên/m2, đao tàu giéo góc, mái hạ đắp đao hình đầu rồng, mái thượng đắp 
đao tản vân, hai đầu bờ nóc đắp kìm nóc, bờ cánh, bờ chẩy đắp trát gờ chỉ.

Chiều cao cổng nách 1,9m, chiều cao toàn cổng 4,0m đến đỉnh chồng nóc.
Kết cấu chịu lực chính của nghi môn dùng hệ mái, cột bê tông cốt thép, 

xây gạch chỉ đặc tạo dáng kiến trúc.
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Toàn bộ công trình dùng gạch chỉ đặc 75#, loại I, xây trát VXM75#.
Đầu đao, con giống, hoa văn dùng vữa truyền thống.
Toàn bộ công trình sau khi đắp trát quét vôi ve màu ghi xám.
Toàn bộ hoa văn, con giống trên nghi môn được đắp, tạo tác theo phong 

cách kiến trúc thời Nguyễn.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14,98 (Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi 

triệu đồng chẵn)
7. Nguồn vốn thực hiện: Vốn xã hội hoá
8. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.
Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương, UBND huyện Bình Giang, Phòng 
Văn hóa, Thông tin Bình Giang xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình Đình Mộ Trạch, hạng mục; Nhà Tiền bái, Cổ Giải và Hậu cung 
và Các hạng mục phụ trợ (Tả, Hữu hành lang, 2 Nhà để bia hậu, Nghi môn, 
Tường bao, Sân, Nhà thép), để UBND xã Tân Hồng có cơ sở tiến hành các bước 
tiếp theo theo đúng trình tự về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước./. 

 Nơi nhận:
- Như Kg;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Vũ Huy Cường
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