
Dự Án: Xây dựng tượng đài trung tâm, nhà bia (nội dung văn bia),  
các hạng mục công trình phục chế, tranh tượng, phù điêu (giai đoạn 3) khu Di 

tích lịch sử Chiến khu Long Nguyên 
 

1. Thông tin dự án 
- Tên dự án: Xây dựng tượng đài trung tâm, nhà bia (nội dung văn bia), các 

hạng mục công trình phục chế, tranh tượng, phù điêu (giai đoạn 3) khu Di tích lịch 
sử Chiến khu Long Nguyên 

- Địa điểm xây dựng: Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới 
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 210.189.816.879 đồng (Hai trăm mười tỉ, một 

trăm tám mươi chín triệu, tám trăm mười ngàn, tám trăm bảy mươi chín đồng). 
2. Chủ đầu tư 

- Người quyết định đầu tư: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương 
- Chủ đầu tư: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ liên lạc: Tầng 12B – Tháp A, Toà nhà trung tâm hành chính tập trung 
tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương; Điện toại: 0274.3838961 
3. Mục tiêu đầu tư: Năm tháng đi qua, chiến tranh lùi vào lý ức. trở lại vùng 

đất chiến khu năm xưa- vùng đất một thời chiến tranh ác liệt, hoang tàn đổ nát bởi 
chiến tranh, giờ đây đã và đang thay da, đổi thịt. Để những chiến tích của một căn 
cứ kháng chiến năm xưa không bị phai nhạt trước những thay đổi của cuộc sống và 

góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân 
dân khu vực và tỏ lòng biết ơn sâu sắc toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đã làm 

nên lịch sử Chiến khu Long Nguyên và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng 
kiên cường của nhân dân ta, việc đầu tư xây dựng khu di tích là một việc rất cần 

thiết, cấp bách, đòi hỏi sự đầu tư lớn về trí và lực của đông đảo tầng lớp nhân dân 
trong xã hội. 

- Diện tích xây dựng quy mô khoảng 47 ha 
4. Quy mô đầu tư 

Dự án được chia thành 4 giai đoạn: 
- Giai đoạn 1, thời gian dự kiến từ năm 2018 - 2020, thực hiện đầu tư xây 

dựng hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường đồng bộ 
theo hệ thống đường giao thông chính. 

- Giai đoạn 2, thời gian dự kiến từ năm 2019 - 2024, tập trung xây dựng hoàn 
chỉnh khu văn hoá tưởng niệm. 

- Giai đoạn 3, thời gian dự kiến từ năm 2019-2024, xây dựng tượng đài trung 

tâm, nhà bia (nội dung văn bia), các hạng mục công trình phục chế, tranh tượng, 
phù điêu. 

- Giai đoạn 4, thời gian dự kiến sau năm 2020, đầu tư các công trình xã hội 
hoá (công viên dã ngoại); nguồn vốn: Kêu gọi đầu tư xã hội hoá bằng nguồn vốn tư 

nhân. 
 


