
Phụ lục 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, ĐỘNG LỰC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 266 /NQ-HĐND ngày 12  tháng  12  năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT Danh mục dự án 

Chủ đầu 
tư/Quản lý dự 

án, đơn vị 
theo dõi, thực 
hiện chuẩn bị 

đầu tư

Đơn vị thực hiện đền 
bù giải tỏa

Mục tiêu triển khai thực hiện 
giai đoạn 2016 - 2020

 TỔNG SỐ (A+B+C) 68 dự án   

A
DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH 
THÀNH PHỐ VÀ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ 
MỤC TIÊU (I+II)

49 dự án   

I
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ 
QUYẾT CỦA HĐND (NQ 164/NQ-HĐND và NQ 
252/NQ-HĐND)

46 dự án   

1 Khu công nghệ cao Đà Nẵng

BQL Khu công 
nghệ cao và 

các Khu công 
nghiệp Đà 
Nẵng/Ban 

QLDA ĐTXD 
Khu công nghệ 

cao

UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành bàn giao các giai 
đoạn 1, 2, 3 trong năm 2020.



2 Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng

BQL Khu công 
nghệ cao và 

các Khu công 
nghiệp Đà 
Nẵng/Ban 

QLDA ĐTXD 
Khu công nghệ 

cao

UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

3 Ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng (tại Khu 
đô thị công nghiệp Hòa Khánh)

Liên đoàn Lao 
động thành 

phố/Ban 
QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

UBND quận Liên Chiểu  

a Hạng mục Khối nhà B, C, tuyến đường 33m; san nền, giao 
thông, cấp thoát nước phục vụ Nhà B, C

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình Dân 
dụng và Công 

nghiệp 

UBND quận Liên Chiểu

Hoàn thành các khối công trình 
trong năm 2019; bàn giao công 
trình đưa vào sử dụng trong năm 
2020.

b
Hạng mục Đơn nguyên 1, Đơn nguyên 3, Trung tâm sinh 
viên; san nền, giao thông, thoát nước; HTKT ngoài nhà và 
hạng mục phụ trợ

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình Dân 
dụng và Công 

nghiệp 

UBND quận Liên Chiểu

Hoàn thành các khối công trình 
trong năm 2019; bàn giao công 
trình đưa vào sử dụng trong năm 
2020.

c Hạng mục Khối nhà D, E, F; HTKT ngoài nhà và hạng 
mục phụ trợ

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình Dân 
dụng và Công 

nghiệp 

UBND quận Liên Chiểu

Hoàn thành các khối công trình 
trong năm 2019; bàn giao công 
trình đưa vào sử dụng trong năm 
2020.



4 Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1)

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình Dân 
dụng và Công 

nghiệp 

UBND quận Cẩm Lệ Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

5 Nhà máy nước Hòa Liên

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình Dân 
dụng và Công 

nghiệp 

UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

6 Khu công viên phần mềm số 2

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình Dân 
dụng và Công 

nghiệp 

 Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 
năm 2020.

7
Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà 
Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung 
Bộ

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

UBND quận Cẩm Lệ

- Phối hợp Bộ Khoa học và Công 
nghệ hoàn thành phê duyệt đề án 
trong năm 2020. 
- Hoàn thành điều chỉnh dự án 
trong năm 2019 và khởi công các 
hạng mục thuộc dự án điều chỉnh 
đầu tư từ Ngân sách thành phố 
trong năm 2020.

8 Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn

Sở Văn hóa và 
Thể thao/Ban 
QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch 
và quy hoạch trong năm 2020.



9 Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai 
đoạn 2) và cải tạo 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng  

Sở Văn hóa và 
Thể thao/Ban 
QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

  

a Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà 
Nẵng

Sở Văn hóa và 
Thể thao/Ban 
QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

 Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công trong năm 2020.

b Tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích Thành Điện Hải (giai 
đoạn 2)

Sở Văn hóa và 
Thể thao/Ban 
QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

 Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công trong năm 2020.

10

Đầu tư các đoạn của Tuyến đường 45m (đoạn phía Nam 
đường Nguyễn Công Trứ, từ đường Hồ Ngọc Lãm đến 
đường Trương Định, từ đường Lê Hữu Trác đến đường 
Nguyễn Văn Thoại, từ đường Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

  

a
Khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn 
Văn Thoại và đường 45m (đoạn từ đường Ngô Thì Sỹ đến 
Phan Tứ)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Sơn Trà Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

b Tuyến đường 45m đoạn từ đường Hồ Ngọc Lãm đến 
đường Trương Định

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Sơn Trà Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.



c Tuyến đường 45m đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến đường 
Nguyễn Văn Thoại

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Sơn Trà Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

11 Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

12 Đầu tư các Trạm quan trắc môi trường tự động trên địa 
bàn thành phố 

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

13 Nâng cấp, cải tạo Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại Bãi rác 
Khánh Sơn (giai đoạn 2)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 

Khởi công công trình trong năm 
2020; Hoàn thành bàn giao công 
trình  đưa vào sử dụng trong năm 
2021.

14
Đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cải tạo điểm tập kết, phục 
vụ phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 
TPĐN

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

  

a Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ tuyên truyền thực hiện 
KH phân loại CTRSH thành phố (đợt 2)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 

Triển khai thực hiện mua sắm 
trang thiết bị, dụng cụ tuyên 
truyền trong năm 2019 và hoàn 
thành trong năm 2020.

b Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh 
Nghị

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 

Khởi công công trình trong năm 
2020; Hoàn thành bàn giao công 
trình đưa vào sử dụng trong năm 
2021.



c Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực Thọ Quang

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Sơn Trà Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công năm 2020.

15
Dự án đầu tư mới các trạm trung chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt, kết hợp công năng phân loại và xử lý trung gian các 
loại chất thải rắn

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND các quận, huyện

Hoàn thành lựa chọn địa điểm, 
quy hoạch chi tiết và các thủ tục 
chuẩn bị đầu tư năm 2020; Khởi 
công trong giai đoạn 2021-2025.

16
Dự án nâng cấp, cải tạo và đầu tư trang thiết bị các trạm 
trung chuyển hiện hữu, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi 
trường

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND các quận, huyện
Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư năm 2020; Khởi công, 
hoàn thành giai đoạn 2021-2025.

17

 Dự án Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy nước xử lý rác thải tại 
khu vực bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng - Dự án hộc rác số 7 
tại khu vực  bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Liên Chiểu  

a
Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi 
rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

b Dự án hộc rác số 7 tại khu vực  bãi rác Khánh Sơn, phường 
Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 
chi tiết 1/500 trong năm 2020.



18 Trung tâm tim mạch Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (giai 
đoạn 2)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Hải Châu Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

19 Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo 
hình Bệnh viện Đà Nẵng

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

20 Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện 
Đà Nẵng

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 

- Phần di dời, chuyển đổi vị trí: 
Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 
2020,- Khối nhà trung tâm và Hạ 
tầng kỹ thuật: khởi công năm 
2020, hoàn thành trong năm 
2021.

21 Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng

Sở Y tế/Ban 
QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 
Phát triển đô 

thị 

  

a HTKT và Bãi đổ xe ngầm ( Bệnh viện Đà Nẵng - cơ sở 1)

Sở Y tế/Ban 
QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 
Phát triển đô 

thị 

UBND quận Hải Châu 

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công năm 2020; Hoàn thành 
bàn giao công trình  đưa vào sử 
dụng giai đoạn 2021 - 2025.

b Trung tâm chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao (Bệnh viện 
Đà Nẵng)

Sở Y tế/Ban 
QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 
Phát triển đô 

thị 

 
Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư năm 2020; Khởi công, 
hoàn thành giai đoạn 2021 - 2025.



22 Dự án thu hồi các lô đất để làm công viên công cộng

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

  

a Công viên công cộng (thu hồi khu du lịch ven biển Hòn 
Ngọc Á Châu)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 
năm 2020.

b Khu vườn dạo kết hợp bãi xe ngầm phía Tây nhà hát Trưng 
Vương (DaNang Center)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Hải Châu Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 
năm 2020.

c Khu đất bên cạnh công viên APEC (Vườn tượng APEC 
mở rộng)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Hải Châu, 
Sơn Trà

Hoàn thành thủ tục đầu tư và triển 
khai thi công trong năm 2020.

d Bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía Bắc Dự án Khu 
du lịch ven biển của Công ty TNHH DAP

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành thủ tục đầu tư và triển 
khai thi công trong năm 2020.

23 Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Châu Trinh giai đoạn 1

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Hải Châu 
Hoàn thành công trình trong năm 
2019 và quyết toán trong năm 
2020.

24 Mở rộng các lối xuống biển và Tuyến đường đi bộ ven 
biển

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn  

a Lối xuống biển cuối đường Hồ Xuân Hương

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành công trình trong năm 
2019 và quyết toán trong năm 
2020.



b Lối xuống biển phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí 
quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2019.

c Lối xuống biển khu vực giữa dự án khách sạn Furama và 
Quần thể đô thị du lịch Ariyana

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

d Lối xuống biển phía Nam dự án Future Property Invest

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

e Lối xuống biển phía Bắc thuộc dự án Khu du lịch biển The 
Song Đà Nẵng

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2019.

g

Tuyến đường đi xe đạp và đi dạo dọc biển đoạn từ Khu du 
lịch Sunrise đến khu du lịch  Ariyana (Tuyến đường ven 
biển phía Đông các khu du lịch đoạn từ phía Nam Bãi tắm 
Sao biển đến vị trí lối xuống biển giữa Resort Furama và 
Resort Ariyana)

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thiện các thủ tục đầu tư và 
triển khai thi công, hoàn thành 
bàn giao công trình  đưa vào sử 
dụng trong năm 2020.

25 Nâng cấp cải tạo các tuyến đường liên xã Hòa Phú - Hòa 
Ninh

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

26 Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Cẩm Lệ, 
UBND huyện Hòa Vang

Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

27 Dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Sơn Trà Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.



28 Nâng cấp cải tạo trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 
2

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

 Hoàn thành bàn giao công trình 
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

29 Nâng cấp cải tạo Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

 Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

30 Tuyến đường vành đai phía Tây đoạn từ QL14B đến 
đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

31

Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ nút giao thông Ngã 
ba Huế đến Bệnh viện Ung thư, đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến 
QL1A và đoạn nối Nguyễn An Ninh từ nút giao Quốc lộ 
1A đến đường sắt)

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Liên Chiểu  

a Tuyến đường Trục I Tây Bắc (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến 
Quốc lộ 1A)

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

b Nút giao Quốc lộ 1A - Trục I Tây Bắc và đoạn nối Nguyễn 
An Ninh từ nút giao Quốc lộ 1A đến đường sắt

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.

32 Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành bàn giao công trình  
đưa vào sử dụng trong năm 2020.



33 Cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Hải Châu 
Khởi công trong năm 2020; Hoàn 
thành bàn giao công trình  đưa 
vào sử dụng trong năm 2021.

34
Xử lý ngập úng khu vực lân cận hạ lưu tuyến cống Khe 
Cạn - ngã Ba Huế (Chung cư phục vụ TĐC DA Khu vực 
cống thoát nước Khe Cạn - giai đoạn 1)

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

UBND quận Thanh Khê
Khởi công trong năm 2020; Hoàn 
thành bàn giao công trình  đưa 
vào sử dụng trong năm 2021.

35 Tuyến ống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất Thành

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 
Giao thông

 
Khởi công năm 2020; Hoàn thành 
bàn giao công trình  đưa vào sử 
dụng trong năm 2021.

36
Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu (bao gồm đầu tư 
xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Liên Chiểu đến 
đường Hồ Chí Minh; đường vành đai phía Bắc)

Sở Giao thông 
Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 

Giao thông

UBND quận Liên Chiểu
Phê duyệt dự án đầu tư và phấn 
đấu cuối năm 2020 lựa chọn được 
nhà thầu của một số gói thầu.

37
Khơi thông sông Cổ Cò, nạo vét lòng sông, Kè gia cố dọc 
sông, cải tạo cảnh quan các tuyến đường ven sông, nâng 
cấp cầu Biện

Ban QLDA 
ĐTXD các 
công trình 

Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Khởi công công trình và giải ngân 
hết số vốn NSTW đã bố trí năm 
2020.

38 Nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng

Sở Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 
Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

 

Khởi công các gói thầu 11, 12 
trong năm 2019; Khởi công các 
gói thầu 9, 10 và các gói thầu còn 
lại trong năm 2020. Hoàn thành 
đưa vào sử dụng trong năm 2021.



39 Xây dựng hạ tầng Khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao 
(giai đoạn 1)

Sở Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 
Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn 

UBND huyện Hòa Vang
Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư năm 2020; Khởi công, 
hoàn thành giai đoạn 2021-2025.

40
Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng - OFID 
(Đường vành đai phía Tây 2, Đường và cầu qua sông Cổ 
Cò)

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 

UBND quận Cẩm Lệ, 
Liên Chiểu, Ngũ Hành 

Sơn

Khởi công công trình trong năm 
2019.
Hoàn thành công trình trong năm 
2022.

41 Các hạng mục tiếp tục triển khai thuộc dự án phát triển 
bền vững

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
  

a Hệ thống thu gom nước thải riêng khu vực Mỹ Khê - Mỹ 
An

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công công trình năm 2020.

b Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô 
từ hồ Hòa Phú ra kênh Hòa Minh

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020.

c Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải dọc kênh Đa Cô 
từ Hoàng Văn Thái ra hồ Hòa Phú

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020.

d Xây dựng tuyến đường ĐH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn
BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020.



e Hệ thống xe buýt nhanh BRT
BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
 

Hoàn thành tái cơ cấu Hợp phần 
2 và tổ chức lựa chọn nhà thầu 
trong năm 2020.

g Xây dựng trạm Xử lý nước thải Liên Chiểu
BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 

khởi công công trình năm 2020.

h
Tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn cho lưu vực 
từ sân bay nước mặn đến đường Phạm Hữu Nhật và lưu 
vực cửa xả Furama

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.

i
Hệ thống thu gom nước thải riêng cho lưu vực từ sân bay 
nước mặn đến đường Phạm Hữu Nhật và lưu vực cửa xả 
Furama

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.

j Cải tạo kết cấu tuyến cống liên phường chợ Tân Chính
BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Thanh Khê

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.

k Tuyến cống thoát nước liên phường Xuân Hà (từ đường 
Điện Biên Phủ đến sông Phú Lộc)

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Thanh Khê

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.

l Xử lý thoát nước khu vực đường Hà Huy Tập
BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Thanh Khê

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.



m Tuyến kênh thoát nước từ Khu công nghiệp Hòa Khánh 
đến sông Cu Đê (đoạn còn lại)

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 
UBND quận Liên Chiểu

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.

n Hệ thống thoát nước thải lưu vực dọc sông Cổ Cò (từ 
đường Huyền Trân Công Chúa đến giáp tỉnh Quảng Nam)

BQL các dự án 
đầu tư Cơ sở 

hạ tầng ưu tiên 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thiện các thủ tục trình Thủ 
tướng Chính phủ  phê duyệt chủ 
trương bổ sung vào dự án phát 
triển bền vững trong năm 2020.

42 Xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng (giai đoạn 1)
Sở Thông tin 

và Truyền 
thông

 

Triển khai thực hiện các thủ tục 
đầu tư năm 2019 một số dự án 
thành phần từ nguồn vốn sự 
nghiệp và triển khai thực hiện đầu 
tư các dự án thành phần từ nguồn 
vốn xây dựng cơ bản năm 2020.

43 Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cẩm Lệ UBND quận 
Cẩm Lệ UBND quận Cẩm Lệ Hoàn thành giai đoạn 1 và  triển 

khai giai đoạn 2 năm 2020.

44 Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam, Cụm công nghiệp 
Hòa Hiệp Bắc

UBND quận 
Liên Chiểu UBND quận Liên Chiểu  

a Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam UBND quận 
Liên Chiểu UBND quận Liên Chiểu

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 
và kêu gọi nhà đầu tư trong năm 
2020.

b Cụm công nghiệp Hòa Hiệp Bắc UBND quận 
Liên Chiểu UBND quận Liên Chiểu

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 
và kêu gọi nhà đầu tư trong năm 
2020.

45 Đền bù giải tỏa thuộc Cụm công nghiệp Hòa Nhơn UBND huyện 
Hòa Vang UBND huyện Hòa Vang Hoàn thành giải phóng mặt bằng 

trong năm 2020.



46 Mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi 

Sở Y tế/Ban 
QLDA ĐTXD 

Hạ tầng và 
Phát triển đô 

thị 

 Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị 
đầu tư trong năm 2020.

II CÁC DỰ ÁN BỔ SUNG ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN 
NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ 03 dự án   

47 Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi (nâng từ 600 
giường lên 1.000 giường)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

 Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công trong năm 2020.

48 Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2 (Hòa Quý)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn  

a Trung tâm Huyết học (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, 
Hòa Quý)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công trong năm 2020.

b Trung tâm Y học Nhiệt đới 600 giường (Bệnh viện Đà 
Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công trong năm 2020.

c Trung tâm Lão khoa (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, 
Hòa Quý)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành các thủ tục đầu tư và 
khởi công trong năm 2020.

d Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng (Hòa Quý)

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn

Hoàn thành các thủ tục đầu tư 
trong năm 2020, khởi công và 
hoàn thành giai đoạn 2021-2025.



49

Đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (Bãi đỗ xe tại 
số 255 Phan Chu Trinh - giai đoạn 2; Bãi đỗ xe số 166 Hải 
Phòng; Bãi đỗ xe tại khu đất số 172 đường Nguyễn Chí 
Thanh; Bãi đỗ xe số 10 đường Lý Thường Kiệt và khu đất 
A2 Nguyễn Văn Linh; Bãi đỗ xe tại số 51A Lý Tự Trọng; 
Bãi đỗ xe số 19 Lê Hồng Phong; Bãi đỗ xe khu đất HC12 
(đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi); Bãi đỗ xe tại khu đất phía 
Đông Nam nút giao thông đường Phạm Văn Đồng - Ngô 
Quyền; Bãi đỗ xe tại khu đất A1.1 (nút Phạm Văn Đồng - 
Ngô Quyền); Bãi đỗ xe  tại khu đất A1.2 (nút Dương Đình 
Nghệ - Ngô Quyền); Bãi đỗ xe tại khu đất A16 (đường Võ 
Văn Kiệt đi vào); Bãi đỗ xe tại khu đất nút giao Võ 
Nguyên Giáp – Phan Tứ và khu đất phía Tây Võ Nguyên 
Giáp, tại nút giao đường Bê tông xi măng và đường Hồ 
Xuân Hương; Bãi đậu xe ngầm kết hợp công viên cây 
xanh, trường mẫu giáo thuộc khu dân cư phía Đông Xưởng 
38 và 387...)

Sở Giao thông 
Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 

Giao thông

UBND các quận Hải 
Châu, Thanh Khê, Sơn 

Trà, Ngũ Hành Sơn

Triển khai các thủ tục đầu tư 
trong năm 2020 và thi công một 
số bãi đỗ xe trong năm 2020.

B DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA CÁC BỘ, 
NGÀNH 04 dự án   

50 Các dự án đường bộ kết nối khu vực: Cao tốc Đà Nẵng – 
Quảng Ngãi, Cao tốc Túy Loan – Cam Lộ

Bộ Giao thông 
Vận tải UBND huyện Hòa Vang

Hoàn thành công tác giải phóng 
mặt bằng và đầu tư các tuyến 
đường gom trong năm 2020.

51 Mở rộng hầm Hải Vân Bộ Giao thông 
Vận tải UBND quận Liên Chiểu Hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng trong năm 2020.



52 Khu đô thị Đại học Đà Nẵng

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn 

Phối hợp với các bộ ngành hoàn 
thành phê duyệt đồ án quy hoạch 
phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 
và đền bù giải tỏa theo số vốn 
được NSTW bố trí.

53
Đầu tư tuyến kết nối giao thông sân bay về phía Tây và 
nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao khả năng khai thác của 
cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng 

Sở Giao thông 
Vận tải UBND quận Thanh Khê 

Phối hợp với các bộ ngành phê 
duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 trong năm 2020.

C DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA NHÀ ĐẦU 
TƯ 15 dự án   

54 Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị (Đầu tư theo 
hình thức PPP - BT)

Sở Giao thông 
Vận tải/BQL 
các dự án đầu 
tư Cơ sở hạ 
tầng ưu tiên 

UBND quận Thanh 
Khê, Liên Chiểu, Cẩm 
Lệ, huyện Hòa Vang

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 và trình phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi trong năm 2020.

55 Đầu tư nâng công suất của Nhà máy Bia Heineken Việt 
Nam - Đà Nẵng

Công ty 
TNHH Bia 

Heineken Việt 
Nam - Đà 

Nẵng

 Hoàn thành trong năm 2019.

56
 Dự án mở rộng hệ thống cấp nước TPĐN giai đoạn 2012 
– 2018 và các DA Nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ, Đầu 
tư mới nhà máy nước Hòa Trung

Sở Xây 
dựng/Công ty 
Cổ phần Cấp 

nước Đà Nẵng

 Hoàn thành trong năm 2019, năm 
2020.

57 Đầu tư các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (các bãi đỗ xe 
còn lại, đầu tư theo hình thức PPP)

Sở Giao thông 
Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 

Giao thông 

  



a Các bãi đỗ xe khu vực trung tâm thành phố

Sở Giao thông 
Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 

Giao thông 

UBND quận Hải Châu, 
Thanh Khê

Phê duyệt quy hoạch chi tiết và 
các thủ tục xúc tiến đầu tư năm 
2020.

b Bãi đỗ xe trên địa bàn quận Sơn Trà

Sở Giao thông 
Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 

Giao thông 

UBND quận Sơn Trà
Phê duyệt quy hoạch chi tiết và 
các thủ tục xúc tiến đầu tư năm 
2020.

c  Bãi đỗ xe trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

Sở Giao thông 
Vận tải/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 

Giao thông 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn 

Phê duyệt quy hoạch chi tiết và 
các thủ tục xúc tiến đầu tư năm 
2020.

58 Chợ Đầu mối nông sản Hòa Phước (Đầu tư theo hình thức 
PPP)

Sở Công 
thương/Ban 

QLDA ĐTXD 
các công trình 
Dân dụng và 
Công nghiệp 

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành công tác lựa chọn nhà 
đầu tư và khởi công trong năm 
2020.

59 Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí 
tổng hợp Làng Vân

Công ty Cổ 
phần VinPearl UBND quận Liên Chiểu 

Hoàn thành các thủ tục điều chỉnh 
bổ sung quy hoạch đất ở, quy 
hoạch xây dựng trong năm 2020 
để khởi công dự án vào năm 
2021.

60 Khu đô thị An Đồn

BQL Khu công 
nghệ cao và 

các Khu công 
nghiệp Đà 

Nẵng

UBND quận Sơn Trà
Hoàn  thành Đề án Di dời các 
doanh nghiệp trong Khu Công 
nghiệp Đà Nẵng trong năm 2020.

61 Khu Đô thị công nghệ FPT
Công ty Cổ 
phần đô thị 

FPT Đà Nẵng

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn 

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 
phần diện tích còn lại (26ha) 
trong năm 2020.



62 Công viên 02 đầu cầu và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi

Trung tâm phát 
triển quỹ đất 
thành phố Đà 

Nẵng

UBND quận Hải Châu

Hoàn thành phương án quy hoạch 
kiến trúc, phê duyệt quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 và phương án 
đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư 
trong năm 2020.

63 Trung tâm thương mại chợ Cồn Sở Công 
thương UBND quận Hải Châu 

Hoàn thành thi tuyển phương án 
kiến trúc, phê duyệt quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 và xác định 
phương án đầu tư để kêu gọi nhà 
đầu tư thực hiện dự án trong năm 
2020.

64 Khu tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà 
Nẵng

Trung tâm phát 
triển quỹ đất 
thành phố Đà 

Nẵng

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn 

Phê duyệt phương án đấu giá, 
hoàn thành đấu giá lựa chọn nhà 
đầu tư trong năm 2020.

65 KCN Hòa Cầm (giai đoạn 2)

BQL Khu công 
nghệ cao và 

các Khu công 
nghiệp Đà 

Nẵng

UBND quận Cẩm Lệ, 
UBND huyện Hòa Vang

Hoàn thành các thủ tục Kế hoạch 
sử dụng đất, lập hồ sơ mời sơ 
tuyển và  thực hiện sơ tuyển lựa 
chọn nhà đầu tư trong năm 2020.

66 Trung tâm giết mổ tập trung gia súc, gia cầm

Sở Nông 
nghiệp và Phát 

triển nông 
thôn/Ban 

QLDA ĐTXD 
các CT Nông 

nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

UBND huyện Hòa Vang 

Hoàn thành lựa chọn địa điểm 
đầu tư, phê duyệt quy hoạch và 
các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án 
năm 2020.

67 Khu CNTT tập trung tại Hòa Liên (giai đoạn 1)

Công ty Cổ 
phần phát triển 

Khu Công 
nghệ thông tin 

Đà Nẵng

UBND huyện Hòa Vang 
Hoàn thành Hạ tầng kỹ thuật, sẵn 
sàng kêu gọi đầu tư trong năm 
2020.



68 Khu đô thị Đại học thuộc phường Hòa Quý

Ban QLDA 
ĐTXD Hạ tầng 

và Phát triển 
đô thị 

UBND quận Ngũ Hành 
Sơn 

Hoàn thành phê duyệt quy hoạch 
chi tiết tỷ lệ 1/500 và Kế hoạch sử 
dụng đất làm cơ sở tổ chức lựa 
chọn nhà đầu tư trong năm 2020.



Phụ lục 02
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN SANG GIAI ĐOẠN 2021 – 2015

ĐỂ ĐÔN ĐỐC, XÚC TIẾN VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  266 /NQ-HĐND ngày 12  tháng 12  năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư/Quản lý dự án, đơn vị theo dõi, thực hiện 
chuẩn bị đầu tư

 TỔNG SỐ 08 dự án

I DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ 
TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU 01 dự án

1 Nhà máy Công ty cổ phần Dana Úc và Công ty cổ phần Dana Ý  

2 04 dự án thành phần thuộc Dự án thu hồi 7 lô đất để làm công viên công cộng 04 dự án thành phần

a Khu công viên tại khu đất đối diện đường Huyền Trân Công Chúa Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị 

b Nhà hàng và Bến du thuyền tại khu vực phía Nam Cảng sông Hàn  Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị 

c Khu vườn dạo phía Đông nhà hát Trưng Vương (84 Hùng Vương) Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị 

d Dự án KDL ven biển đường Trường Sa của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị 

II  DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 03 dự án 

1 Tuyến đường Hành lang Kinh tế Đông Tây 2 (Quốc lộ 14D) Bộ Giao thông Vận tải 



2 Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14G Bộ Giao thông Vận tải 

3 Mở rộng tuyến Quốc lộ 14B (g/đ 2) Bộ Giao thông Vận tải 

III DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VỐN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 04 dự án 

1 Khu công nghệ thông tin tập trung tại Hòa Liên (giai đoạn 2) Nhà đầu tư

2 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và HTKT Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn (dự 
án PPP) Nhà đầu tư

3 Công viên Đại Dương Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời

4 Dự án xử lý phân bùn bể phốt và sản xuất phân hữu cơ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị

 


