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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số: 267/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 12 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 
9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định 
số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 
năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một 
số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 7852/TTr-UBND ngày 19 tháng 
11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chợ Đầu mối Hòa 
Phước; Tờ trình số 7777/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng 
Đà Nẵng; Tờ trình số 7920/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2); Tờ trình số 
7680/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống cảnh 
báo cháy sớm các khu chung cư, ký túc xá thuộc sở hữu Nhà nước; Tờ trình số 
7161/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề án xây dựng 
thành phố thông minh; Tờ trình số 7781/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về 
việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm giám sát, điều 
hành và xử lý tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1) thuộc Đề án xây dựng thành phố thông 
minh; Tờ trình số 7433/TTr-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án Các tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc 
huyện Hòa Vang; Tờ trình số 7979/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 về việc đề 
nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1); 
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Tờ trình số 8021/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Đà Nẵng (giai đoạn 
1); Tờ trình số 7830/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tu bổ, phục 
hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); Tờ trình số 7199/TTr-UBND ngày 
23 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 
7676/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Hải Châu (giai đoạn 2); Tờ trình số 
7831/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng; Tờ trình số 
8062/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án San nền, kè bao tại khu vực bố trí cho Hải đội 2 - Bộ đội biên 
phòng (thuộc khu dịch vụ hậu cần cảng địa phương);  Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối 
với 08 dự án: Chợ Đầu mối Hòa Phước; Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm 
Bảo tàng Đà Nẵng; Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2); Cải tạo, nâng cấp hệ thống 
phòng cháy chữa cháy và lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm các khu chung cư, ký túc 
xá thuộc sở hữu Nhà nước; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng thuộc Đề 
án xây dựng thành phố thông minh; Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành và xử lý 
tập trung, đa nhiệm (giai đoạn 1) thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; Các 
tuyến đường ngang nối Quốc lộ 14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang; Trung tâm Y tế 
quận Thanh Khê (giai đoạn 1).

(Theo phụ lục 1 đính kèm)
Điều 2. Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với 04 dự án: Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện đa 
khoa Hải Châu (giai đoạn 2); Cải tạo, sửa chữa nhà số 32 đường Bạch Đằng; San nền, 
kè bao tại khu vực bố trí cho Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng (thuộc khu dịch vụ hậu cần 
cảng địa phương).

(Theo phụ lục 2 đính kèm)
Điều 3. Chưa thống nhất chủ trương đầu tư đối với dự án Trường Cao đẳng Văn 

hóa nghệ thuật (giai đoạn 1).
Đối với việc đề nghị phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai 
đoạn 2), đề nghị rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ 
họp gần nhất.



3

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để triển 

khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp 
luật liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị chỉ đạo một số lưu ý sau:

- Rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động 
môi trường theo quy định đối với các dự án trước khi trình phê duyệt dự án đầu tư.

- Rà soát quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù 
hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế, 
thẩm định giá, lập dự toán công trình đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định. 

- Tăng cường kiểm tra tính kỷ luật ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 
tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện thanh, 
quyết toán công trình theo đúng quy định, hạn chế phát sinh tăng tổng mức đầu tư đã 
thông qua.

- Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng (đối với một số dự án có liên quan) 
đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa theo đúng kế 
hoạch đặt ra. 

- Đề xuất cân đối, bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm cho các công trình, 
dự án; ưu tiên công trình, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, động lực của 
thành phố giai đoạn 2016-2020, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến 
nghị chính đáng của cử tri.

- Rà soát, sớm bổ sung danh mục thu hồi đất; dự án có sử dụng đất lúa trình 
HĐND thành phố thông qua theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung


