
PHU LỤC 2
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13 tháng 03 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: đồng
TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư điều 

chỉnh
Nguyên nhân 

điều chỉnh
Nhóm 
dự án, 
loại, 
cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư sau khi điều 
chỉnh (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Thời 
gian; 
Địa 

điểm 
thực 

hiện dự 
án

Một số lưu 
ý trong 

quá trình 
thực hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nâng cấp, 

sửa chữa 
Bệnh viện 
Tâm thần 
Đà Nẵng 
(Tờ trình 
số 
703/TTr-
UBND 
ngày 11 
tháng 02 
năm 2020)

Cải tạo, sửa chữa 
các khoa phòng 
hiện có của Bệnh 
viện và xây mới 
cơ sở để điều trị 
bệnh nhân tâm 
thần có hành vi 
nguy hiểm tại 
Bệnh viện Tâm 
thần nhằm khắc 
phục những hư 
hỏng do quá trình 
sử dụng và cải 
thiện điều kiện 
chăm sóc y tế, 
nâng cao chất 
lượng khám chữa 
bệnh, tư vấn sức 
khỏe cộng đồng 
cho bệnh nhân 

a) Cải tạo, sửa chữa một 
số khoa phòng của Bệnh 
viện gồm:
- Cải tạo sửa chữa Khoa 
chẩn đoán hình ảnh và 
xét nghiệm; Khoa chống 
nhiễm khuẩn; Khoa cấp 
tính nam, cấp tính nữ.
- Sữa chữa nền Khoa 
nhi;
- Xây lại đoạn tường rào 
dài 60m
- Bổ sung hệ thống 
chống sét khu chuẩn 
đoán hình ảnh, xét 
nghiệm và khu điều trị 
bắt buộc.
- Xây mới hệ thống 
PCCC cho các khu nhà 
trong bệnh viện.

Việc điều 
chỉnh quy mô 
và tổng mức 
đầu tư của dự 
án để làm cơ sở 
tiếp tục triển 
khai thi công 
các công việc 
còn lại để hoàn 
thiện toàn bộ 
công trình, phù 
hợp với hiện 
trạng, nhu cầu 
sử dụng, 
nghiệm thu 
hoàn thành bàn 
giao đưa vào sử 

Dự án 
nhóm 
C, 
Công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III 

30.674.294.000 Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2017 – 
2020. Tại 
193 
Nguyễn 
Lương 
Bằng, 
quận 
Liên 
Chiểu.



tâm thần của Bệnh 
viện

b) Khu điều trị cho 
người nghiện nhiễm 
HIV, bao gồm
- Xây mới khu xét 
nghiệm 02 tầng.
- Nâng tầng 3, 4 khối 
nhà khu điều trị bắt buộc 
02 tầng hiện trạng để bố 
trí khu điều trị 02 tầng.
- Điều chỉnh tăng giảm 
kinh phí theo thiết kế dự 
toán điều chỉnh bổ sung 
theo Quyết định số 
4363/QĐ-UBND ngày 
01/10/2018; 
Quyết định số 2492/QĐ-
UBND ngày 07/6/2019
 

dụng và thanh, 
quyết toán vốn 
đầu tư công 
trình theo quy 
định hiện hành.

2 Hạ tầng kỹ 
thuật Làng 
nghề đá 
mỹ nghệ 
Non Nước 
(Tờ trình 
số 
133/TTr-
UBND 
ngày 09 
tháng 01 
năm 2020)

Hình thành Làng 
nghề đá mỹ nghệ 
Non Nước, đồng 
bộ hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và 
không gian kiến 
trúc, góp phần vào 
sự phát triển 
ngành du lịch của 
thành phố Đà 
Nẵng

Các hạng mục san nền, 
giao thông, thoát nước, 
cấp nước, điện chiếu 
sáng, cây xanh và vệ 
sinh môi trường đã được 
phê duyệt tại Quyết định 
số 8031/QĐ-UB ngày 
22/10/2009 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà 
Nẵng, có điều chỉnh bổ 
sung các nội dung sau:
- Điều chỉnh, bổ sung 
tăng kinh phí do điều 
chỉnh quy hoạch, bổ 
sung giá vật liệu, nhân 

Nhằm hoàn 
chỉnh hồ sơ 
pháp lý, thực 
hiện điều chỉnh 
dự án theo quy 
định hiện hành, 
làm cơ sở tiếp 
tục triển khai 
đầu tư giai 
đoạn 2 và hoàn 
thành quyết 
toán công trình.

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình 
Hạ tầng 
kỹ 
thuật.

200.736.830.901 Ngân 
sách 
thành 
phố

Năm 
2009- 
2020.
Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn

Đề nghị tập 
trung giải 
quyết giải 
tỏa đền bù 
các hồ sơ 
còn lại, đẩy 
nhanh tiến 
độ triển 
khai thực 
hiện, hoàn 
thành, 
thanh quyết 
toán dự án 
đúng quy 
định.



công, ca máy theo 
Thông báo số 138/TB-
UBND ngày 29/10/2011 
của UBND thành phố đã 
được cấp thẩm quyền 
phê duyệt.
- Điều chỉnh giảm chi 
phí dự toán các hạng 
mục giao thông - bãi 
chứa đá do điều chỉnh 
cự ly vận chuyển theo 
hướng qua cầu Nguyễn 
Tri Phương đã được Sở 
Xây dựng phê duyệt tại 
Quyết định số 942/QĐ-
SXD ngày 26/11/2014.
- Bổ sung tăng chi phí 
đền bù giải toả để chi trả 
tiền đền bù và hỗ trọ 
thêm cho các hộ giải tỏa 
trong quá trình thực hiện 
dự án.
Tất cả các nội dung điều 
chỉnh, bổ sung đã được 
cấp thẩm quyền phê 
duyệt 

3 Vườn 
tượng 
Apec mở 
rộng (Tờ 
trình số 
1484/TTr-
UBND 
ngày 11 

Dự án Vườn 
tượng Apec mở 
rộng thu hồi toàn 
bộ diện tích 02 
khu đất của Công 
ty Cổ phần đầu tư 
Nam Trí và ông 
Thân Đức Khánh 

- Bổ sung thiết kế 01 
tầng hầm làm bãi để xe 
công cộng.

- Bổ sung thiết kế 01 
tầng nổi, theo đó điều 
chỉnh tầng trệt để xe 

Điều chỉnh 
tổng mức đầu 
tư dự án đã 
được Hội đồng 
nhân dân thành 
phố Đà Nẵng 
quyết định tại 

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình hạ 
tầng kỹ 
thuật 
cấp IV 
kết hợp 

759.153.468.000 
đồng

Ngân 
sách 
thành 
phố

Năm 
2019 - 
2022
Quận Hải 
Châu



tháng 3 
năm 2020)

để đầu tư Vườn 
tượng Apec mở 
rộng phục vụ lợi 
ích cộng đồng 
theo chủ trương 
của Thành ủy Đà 
Nẵng tại Thông 
báo số 331-
TB/TU ngày 
31/01/2018, 
HĐND thành phố 
tại Nghị quyết số 
164/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2018, 
được Chủ tịch 
UBND thành phố 
phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết TL 
1/500 Vườn tượng 
Apec mở rộng tại 
Quyết định số 
4273/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2018, 
phê duyệt điều 
chỉnh Quy hoạch 
chi tiết TL 1/500 
tại Quyết định số 
5992/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019, 
được HĐND 
thành phố Đà 
Nẵng thông qua 
Danh mục công 
trình, dự án cần 

theo thiết kế ban đầu qua 
bố trí không gian nghỉ 
ngơi cho du khách, các 
khu dịch vụ bán hàng 
lưu niệm, khu thông tin 
du lịch phục vụ cho du 
khách.

Nội dung, quy mô đầu tư 
sau khi điều chỉnh cụ thể 
như sau: 

a) Tầng hầm đỗ xe: Bố 
trí không gian để xe, 2 
cầu thang bộ thoát hiểm, 
Kho, Phòng kỹ thuật; 
Cốt nền tầng hầm âm 
xuống và thấp hơn cốt 
vỉa hè -2,8m. 

b) Tầng 1: Bố trí các 
quầy thông tin, du lịch 
phục vụ du khách, 6 
quầy bán hàng lưu niệm, 
phòng bảo vệ, phòng 
quản lý, phòng kho, 
phòng kỹ thuật điện, 
phòng máy bơm, khu vệ 
sinh cho du khách (khu 
vệ sinh nam, vệ sinh nữ, 
vệ sinh dành cho người 
khuyết tật). Không gian 

Nghị Quyết số 
253/NQ-
HĐND ngày 
11/7/2019 do 
điều chỉnh theo 
phương án thi 
tuyển kiến trúc 
được chọn, 
theo đó thiết kế 
công viên kết 
nối vườn tượng 
Apec hiện 
trạng, xây dựng 
công trình 01 
tầng nổi + 01 
tầng hầm; 
trong đó: Tầng 
hầm làm bãi xe 
công cộng, 
tầng 1 bố trí 
khu lưu niệm, 
quầy thông tin 
du lịch, phụ 
trợ, kỹ thuật, 
phần mái làm 
không gian 
sinh hoạt cộng 
đồng, trồng cây 
xanh, chỗ đặt 
tượng, lối dạo 

công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III



thu hồi đất tại 
Nghị quyết số 
157/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2018 và 
UBND thành phố 
đã có thông báo 
thu hồi đất tại 
Thông báo số 
171/TB-UBND 
ngày 02/11/2018.

giếng trời bố trí trồng 
cây xanh, thảm cỏ. Cốt 
nền tầng 1 cao hơn cốt 
vỉa hè 0,1m, sàn nhà 
tầng 1 thiết kế theo 
không gian mở. 

c) Tầng 2: Bố trí không 
gian sinh hoạt cộng 
đồng, đường giao thông 
nội bộ kết hợp lối đi dạo, 
2 bên đường dạo là các 
thảm cỏ tự nhiên + đổ 
đất màu tạo đồi núi, lồi 
lõm trồng cây xanh. 02 
bên lối đi dạo xen kẻ 
thảm cỏ, cây xanh bố trí 
các vị trí dự kiến để 
tượng. Cốt nền tầng 2 
cao hơn cốt vỉa hè 3,6m. 

d) Tổ hợp mái vòm 
không gian sinh hoạt 
cộng đồng.

đ) Hồ nước, đài phun 
nước.

e) Đường giao thông nội 
bộ, bậc cấp.

g) Thảm cỏ tự nhiên + 
đỗ đất màu tạo đồi núi.

kết nối với sân 
vườn, hồ nước 
cảnh quan 
xung quanh và 
đã được UBND 
thành phố phê 
duyệt điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
TL 1/500 tại 
Quyết định số 
5992/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2019. 



h) Cây xanh tạo bóng 
mát.

k) Hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật khác.


