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PHU LỤC 1
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  267 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)
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Chợ Đầu 
mối Hòa 
Phước (Tờ 
trình số 
7852/TTr-
UBND 
ngày 19 
tháng 11 
năm 2019)

- Thay thế Chợ đầu mối Hòa 
Cường đang quá tải; giảm áp 
lực giao thông tại khu vực 
nội thị, đặc biệt đối với các 
phương tiện hạng nặng ra 
vào trung tâm Thành phố;
- Đóng vai trò là chợ phân 
luồng hàng hóa nông sản, 
thực phẩm không chỉ cho 
thành phố mà cho cả khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên;
- Thuận lợi cho việc giám 
sát, kiểm soát an toàn vệ sinh 
thực phẩm và đảm bảo truy 
xuất nguồn gốc hàng hóa, 
kiểm dịch hàng hóa.

Tổng diện tích sử dụng đất 
của dự án: 309.299m2. bao 
gồm các nội dung:
- San nền: Với tổng khối 
lượng 896.047 m3.
- Xây dựng Hệ thống thoát 
nước, hệ thống cấp nước, hệ 
thống điện sinh hoạt, điện 
chiếu sáng, đường nội bộ, 
cây xanh, thảm cỏ (diện tích 
18,49 ha).
- Bãi đổ container, xe tải với 
diện tích 18.758 m2.
- Đường lưu thông cho các 
phương tiện vận tải hàng 
hóa ra vào chợ: (mặt đường 
rộng 15m, lề mỗi bên 5m): 
3.200 m. 
- Đường lưu thông giữa các 
nhà lồng và dọc biên ngoài 
các nhà lồng phục vụ cho 
bốc xếp và vận chuyển hàng 
hóa: (mặt đường rộng 15m, 

Nhóm B

817.052.351
.000

 
(Trong đó: 
Ngân sách 
thành phố: 
121.798.754
.880 đồng 
để thực hiện 
công tác bồi 
thường hỗ 
trợ và tái 
định cư của 
dự án. Phần 
chi phí còn 
lại của dự 
án do nhà 
đầu tư thực 
hiện)

Vốn Ngân 
sách thành 
phố. (Phần 

bồi 
thường hỗ 
trợ và tái 
định cư 

của dự án)

Xã 
Hòa 

Phước, 
huyện 
Hòa 

Vang, 
thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Năm 
2019-
2022



10m): 3.047 m. 
- Kho hàng, dịch vụ hậu 
cần, logistics, trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm, với 
tổng diện tích xây dựng: 
10.500 m2.
- Văn phòng Ban quản lý 
chợ, các cơ quan liên quan: 
Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 4.096 m2.
- Nhà lồng chợ phục vụ kinh 
doanh: tổng diện tích xây 
dựng: 66.944 m2. 
- Bãi giữ xe ô tô, xe máy, xe 
thô sơ 2, 3 bánh: đủ sức 
chứa 1.000 chiếc.
- Trạm xử lý nước thải và 
khu tập kết rác thải, được 
xây dựng trên khu vực có 
diện tích 2.448 m2.
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Cải tạo, 
nâng cấp 
cơ sở 42 
Bạch 
Đằng để 
làm Bảo 
tàng Đà 
Nẵng (Tờ 
trình số 
7777/TTr-
UBND 
ngày 16 
tháng 11 
năm 2019)

Nhằm di dời cơ sở vật chất 
và các hiện vật trưng bày tại 
Bảo tàng hiện trạng đang 
nằm trong vùng lõi của di 
tích lịch sử quốc gia đặc biệt 
Thành Điện Hải; đồng thời, 
mở rộng quy mô trưng bày 
đảm bảo điều kiện cơ sở vật 
chất là nơi sưu tầm, gìn giữ 
và phát huy các giá trị văn 
hóa lịch sử của thành phố và 
khu vực Miền Trung – Tây 
Nguyên nhằm góp phần giáo 
dục và phục vụ nhu cầu học 

Giai đoạn 1:
Diện tích khu đất nghiên 
cứu 6.728m2, nội dung đầu 
tư gồm:
1. Phần Xây lắp
a) Phần tháo dỡ
- Tháo dỡ Khối nhà ngang 2 
tầng thuộc công trình số 42 
Bạch Đằng.
- Tháo dỡ cánh nhà phụ trợ 
HĐND thành phố.
- Tháo dỡ các hạng mục phụ 
trợ gồm: Nhà để xe, tường 
rào, cổng ngõ, sân nội bộ…

Dự án 
nhóm B, 
Công trình 
dân dụng 
cấp II

507.766.081
.000
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tập, nghiên cứu, tham quan, 
tìm hiểu, hưởng thụ văn hóa 
của đông đảo người dân 
thành phố và du khách

b) Phần cải tạo
- Cải tạo nhà số 42 Bạch 
Đằng hiện trạng, chuyển 
đổi thành không gian trưng 
bày và các không gian công 
cộng.
- Cải tạo toàn bộ hệ cảnh 
quan xung quanh nằm trong 
ranh giới giai đoạn 1 của dự 
án.
- Cải tạo cảnh quan vỉa hè 
tiếp giáp giai đoạn 1 dự án.
c) Phần xây mới
Xây dựng cánh nhà mới tiếp 
giáp phía Tây nhà số 42 
Bạch Đằng với quy mô 01 
tầng hầm đỗ xe + kỹ thuật 
và 03 tầng nổi.
2. Phần Thiết bị
- Trang thiết bị xây lắp công 
trình.
- Trang thiết bị nội thất.
Giai đoạn 2
Diện tích khu đất nghiên 
cứu 1.904m2, nội dung đầu 
tư gồm:
1. Phần Xây lắp
a) Phần tháo dỡ
- Tháo dỡ hiện trạng thuộc 
công trình số 31 Trần Phú, 
bao gồm: Khối nhà ngang 3 
tầng và khối nhà để xe ô tô 
1 tầng. 



- Tháo dỡ cánh nhà phụ trợ 
HĐND thành phố (nếu chưa 
tháo dỡ trong giai đoạn 1).
b) Phần cải tạo
- Cải tạo các khối công trình 
hiện trạng.
2. Phần Thiết bị
- Trang thiết bị xây lắp công 
trình.
- Trang thiết bị nội thất.
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Trường 
THPT 
Hòa Vang 
(cơ sở 2) 
(Tờ trình 
số 
7920/TTr-
UBND 
ngày 22 
tháng 11 
năm 2019)

Đầu tư xây dựng Cơ sở 2 
Trường THPT Hòa Vang 
nhằm đảm bảo điều kiện cơ 
sở vật chất phục vụ nhu cầu 
dạy học của nhà trường, giải 
quyết tình trạng tiếng ồn tại 
cơ sở trường hiện trạng; 
đồng thời, hình thành cơ sở 
giáo dục phù hợp với quy mô 
phát triển dân số tại khu vực 
và phù hợp với quy hoạch 
mạng lưới giáo dục của 
thành phố.

1. Đền bù, giải tỏa. 
3. Phần xây lắp
a) Các hạng mục công trình 
chính
- Xây mới đồng bộ các khối 
phòng học, hành chính và 
phục vụ học tập, bố trí: 24 
phòng học lý thuyết, 10 
phòng học bộ môn, chức 
năng và các phòng hiệu bộ, 
làm việc và phục vụ học tập. 
Tổng diện tích xây dựng 
2.387,2m2, tổng diện tích 
sàn xây dựng 7.470m2.    
- Hệ thống hành lang nối 
các khối công trình, tổng 
diện tích 223,3m2.
- Khối nhà đa năng quy mô 
01 tầng; Bể bơi ngoài trời; 
Sân thể thao ngoài trời và 
đường chạy kèm theo.
b) Các hạng mục công trình 
phụ.
3. Phần thiết bị

Dự án 
nhóm B, 
Công trình 
Dân dụng 
cấp II.

112.295.350
.000

Vốn Ngân 
sách thành 

phố
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Cẩm 
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- Trang thiết bị xây lắp công 
trình, bể bơi và PCCC…
- Trang thiết bị phục vụ dạy 
học, làm việc và giáo dục 
thể chất kèm theo.
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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 
7680/TTr-
UBND 
ngày 13 
tháng 11 
năm 2019)

Đảm bảo công tác PCCC, 
bảo vệ tài sản, tính mạng cho 
người dân sinh sống trong 
các khu chung cư, ký túc xá 
thuộc sở hữu nhà nước trên 
địa bàn thành phố. Kết nối 
thông tin, giám sát từ xa giữa 
các Ban quản lý vận hành và 
Tổ PCCC tại chổ, giữa Cảnh 
sát PCCC Thành phố và Tổ 
PCCC các khu chung cư.

- Lắp đặt hệ thống cảnh báo 
cháy sớm.
- Sửa chữa, cải tạo hệ thống 
báo cháy tự động tại các 
khu chung cư đã có hệ 
thống báo cháy.
- Lắp đặt bổ sung hệ thống 
báo cháy tự động tại các 
khu chung cư 4-5 tầng chưa 
có hệ thống báo cháy.
- Thay thế các đèn Exit, đèn 
sự cố bị hỏng và lắp đặt bổ 
sung tại các khu vực còn 
thiếu.
-  Sửa chữa, bảo dưỡng thay 
thế các thiết bị bị hư hỏng 
để khôi phục hoạt động của 
hệ thống chữa cháy .
- Bổ sung máy bơm chữa 
cháy dự phòng cho các khu 
chung cư chưa có máy bơm 
dự phòng.

Dự án 
nhóm B; 
công trình 
Dân dụng, 
cấp III

51.688.014.
000

Vốn Ngân 
sách thành 

phố

Trên 
địa 
bàn 

thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Năm 
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2021



- Bổ sung bình chữa cháy 
cho các khối nhà còn thiếu 
theo qui định.
- Bổ sung hệ thống hút khói 
hành lang cho các khu 
chung cư 11-12 tầng.
- Sửa chữa các máy bơm 
động cơ nổ không hoạt 
động được và các trung tâm 
báo cháy bị lỗi.
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Nâng cấp, 
mở rộng 
Trung tâm 
dữ liệu Đà 
Nẵng 
thuộc Đề 
án xây 
dựng 
thành phố 
thông 
minh (Tờ 
trình số 
7161/TTr-
UBND 
ngày 22 
tháng 10 
năm 2019)

Đầu tư nâng cấp mở rộng 
Trung tâm dữ liệu Đà
Nang nhằm đảm bảo hạ tầng 
để bước đầu hình thành ứng 
dụng nền tảng và cơ
sở dữ liệu thông minh; đảm 
bảo hạ tầng để thực hiện 
hoàn thiện, thông minh hóa 
các ứng dụng đã hình thành, 
thí điểm ở giai đoạn trước để 
phục vụ doanh nghiệp, người 
dân, du khách và chuyển 
quản lý đô thị từ truyền 
thống sang quản lý trên dữ 
liệu số.

1.. Hạ tầng phụ trợ 
- Nâng cấp hệ thống UPS 
hiện tại lên 150kVA. 
- Đầu tư bổ sung máy biến 
áp. 
- Đầu tư bổ sung máy phát 
điện.
- Đầu tư bổ sung thiết bị 
ATS.
- Đầu tư thiết bị UPS mới. 
- Bổ sung hệ giám sát 
Monitoring System cho hệ 
thống điện bổ sung.
- Đầu tư bổ sung hệ điều 
hoà chính xác.
- Đầu tư các phụ kiện liên 
quan.   
2. Hạ tầng công nghệ thông 
tin về tính toán và lưu trữ
- Đầu tư hạ tầng máy chủ 
với quy mô như sau: tổng số 
lượng CPU quy đổi là 576 
CPU loại 1,9GHz trở lên, 

Dự án 
nhóm B 
thuộc lĩnh 
vực công 
nghệ thông 
tin

68.000.000.
000

Vốn Ngân 
sách thành 

phố

Trên 
địa 
bàn 

thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Năm 
2019-
2021



tổng bộ nhớ RAM tối thiểu 
đạt 1TB.
- Đầu tư hạ tầng máy chủ 
chuyên biệt cho công nghệ 
trí tuệ nhân tạo với quy mô 
tối thiểu 48 CPU loại 
2,1GHz, RAM tối thiểu 
128GB, 2GPU.
- Đầu tư hạ tầng lưu trữ với 
quy mô tối thiểu 100TB lưu 
trữ SAN và tối thiểu 200TB 
lưu trữ NAS.
- Đầu tư các phụ kiện đấu 
nối kèm theo trong quá 
trình mở rộng hạ tầng công 
nghệ thông tin tính toán và 
lưu trữ.
3. Hạ tầng công nghệ thông 
tin truyền dẫn mạng
- Đầu tư và mở rộng thiết bị 
cho lớp chuyển mạch Core 
Switch hiện có với quy mô 
sau: nâng cấp chasiss của 
Core Switch Nexus hiện tại, 
bảo đảm cơ chế 1+1. 
- Đầu tư bổ sung các thiết bị 
truyền dẫn cho lớp chuyển 
mạch Service và Access. 
- Đầu tư các thiết bị an toàn 
an ninh thông tin: Firewall. 
- Đầu tư các phụ kiện kèm 
theo trong quá trình mở 
rộng hạ tầng công nghệ 
thông tin truyền dẫn mạng. 



- Phân tích hệ thống và đề 
xuất quy mô đầu tư.
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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 
7781/TTr-
UBND 

Nhằm xây dựng lõi Trung 
tâm IOC cấp thành phố và 
hình thành các Trung tâm 
IOC tại các quận, huyện 
nhằm hỗ trợ các địa phương 
trong việc giám sát, điều 
hành, quản lý các hoạt động 
đô thị; đồng thời đảm bảo 
triển khai hiệu quả, đồng bộ 
việc giám sát toàn thành phố.

1. Hệ thống hạ tầng phụ trợ 
bao gồm: Hệ thống kiểm 
soát truy nhập, sàn nâng, 
điều hòa, vách ngăn, bàn 
ghế chỉ huy, bàn ghế trực, 
bàn ghế phòng họp, các linh 
phụ kiện...
2. Hệ thống truyền dẫn kết 
nối các Trung tâm IOC và 
các Trung tâm chuyên 
ngành.
3. Hạ tầng mạng (Router, 
Switch,...), hệ thống 
Firewall bảo vệ, hệ thống 
điện thoại, Hệ thống camera 
giám sát an ninh, Hệ thống 

Dự án 
nhóm B 
thuộc lĩnh 
vực công 
nghệ thông 
tin

54.000.000.
000

Vốn Ngân 
sách thành 

phố

Trên 
địa 
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thành 
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Đà 

Nẵng
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ngày 18 
tháng 11 
năm 2019)

màn hình tường ghép Video 
Wall.
4. Hệ thống máy chủ AI 
phục vụ tính toán thông 
minh, xử lý dữ liệu lớn; máy 
chủ cơ sở dữ liệu, hệ thống 
lưu trữ NAS, hệ thống máy 
trạm AI workstation, hệ 
thống máy tính cho các cán 
bộ chỉ huy và cán bộ trực 
giám sát.
5. Xây dựng hệ thống các 
phần mềm.
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Các tuyến 
đường 
ngang nối 
Quốc lộ 
14B và 
các xã 
thuộc 
huyện 
Hòa Vang 
(Tờ trình 
số 
7433/TTr-
UBND 
ngày 02 
tháng 11 
năm 2019)

Nhằm mục đích kết nối giao 
thông tuyến đường Quốc lộ 
14B và các xã thuộc huyện 
Hòa Vang, hoàn thiện hạ 
tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát 
triển kinh tế khu vực huyện 
Hòa Vang, thành phố Đà 
Nẵng.

- Tổng chiều dài các tuyến 
thuộc dự án: 13,56km.

- Cấp đường: Các tuyến 
đường từ QL14B đi 
Khương Mỹ, Đường lên 
khu Căn cứ Cách mạng 
Huyện ủy Hòa Vang đạt 
yêu cầu đường phố khu vực 
cấp 40 theo TCVN 104-
2007, (Bn = 7,5m + 2x4m); 
Các tuyến còn lại đạt yêu 
cầu đường cấp V theo 
TCVN 4054-2005: (Bn = 
5,5m + 2x0,75m).

- Xây dựng đồng bộ các 
hạng mục Cống thoát nước, 
mương dọc, bó vỉa, vỉa hè, 

Dự án 
nhóm B, 
công trình 
giao thông 
cấp IV.

122.339.208
.000

Ngân sách 
Trung 
ương 

không quá 
122,339 tỷ 

đồng 
(Thực 

hiện tiết 
kiệm 10% 
tổng mức 

đầu tư của 
dự án theo 
quy định 
tại Nghị 

quyết 
89/NQ-CP 

ngày 
10/10/2016 
của Chính 

phủ). 

Huyện 
Hòa 

Vang, 
thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Năm 
2019-
2020; 
triển 
khai 
thực 

hiện đầu 
tư sau 
khi dự 

án được 
bố trí kế 
hoạch 
vốn.



cây xanh, tổ chức an toàn 
giao thông, hệ thống cấp 
nước, điện chiếu sáng theo 
quy định.

Trong 
mức vốn 
dự phòng 

10% 
nguồn 
NSTW 

giai đoạn 
2016-2020 

từ các 
chương 

trình mục 
tiêu. 

Trường 
hợp điều 

chỉnh tăng 
tổng mức 
đầu tư của 
dự án cao 
hơn mức 
phê duyệt 
chủ trơng 
đầu tư, địa 

phương 
phải tự 

cân đối từ 
NSĐP và 
nguồn vốn 
hợp pháp 
khác để 
dự án 
hoàn 

thành bảo 
đảm chất 

lượng.
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Trung tâm 
Y tế quận 
Thanh 
Khê (giai 
đoạn 1) 
(Tờ trình 
số  
7979/TTr-
UBND 
ngày 
26/11/201
9)

Nhằm tăng cường điều kiện 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
cải thiện môi trường y tế, 
phục vụ nhu cầu khám chữa 
bệnh của người dân tuyến 
quận đảm bảo đạt tiêu chuẩn, 
chất lượng như các bệnh viện 
tuyến trên.

1. Phần Xây lắp
- Xây dựng công trình tạm: 
Cải tạo công năng một số 
khối công trình hiện trạng 
và xây mới một số công 
trình tạm để di dời các Khoa 
chức năng và trang thiết bị 
về trước khi tháo dỡ để xây 
dựng mới.
- Tháo dỡ, di dời: Tháo dỡ 
các khối công trình hiện 
trạng đã xuống cấp và di dời 
máy móc, trang thiết bị về 
các khối công trình tạm bố 
trí nêu trên. 
- Xây dựng mới:
+ Xây dựng mới Khối nhà 
Đa chức năng với quy mô 
06 tầng + tầng kỹ thuật + 01 
tầng hầm, bố trí các khoa, 
phòng và điều trị lưu trú 
150 giường bệnh nhân. 
Tổng diện tích sàn xây 
dựng: 17.466m2.
+ Các hạng mục phụ trợ và 
hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà.
2. Phần Thiết bị

Dự án 
nhóm B 
thuộc lĩnh 
vực y tế. 
Công trình 
dân dụng 
cấp II.

398.210.715
.000

Vốn Ngân 
sách thành 

phố

Phườn
g Hòa 
Khê, 
quận 

Thanh 
Khê, 
thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Năm 
2019-
2022



- Trang thiết bị xây lắp công 
trình.
- Trang thiết bị văn phòng.
- Trang thiết bị y tế: Hệ 
thống khí sạch, khí y tế; Hệ 
thống trang thiết bị đồng bộ 
phòng mổ hiện đại; Hệ 
thống trang thiết bị đồng bộ 
cho các khu điều trị…  


