
Phu lục I
THÔNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm dự 
án, loại, 
cấp công 

trình

Tổng mức 
đầu tư 
(đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 

hiện dự 
án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu 
ý trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Trạm trung 
chuyển rác 
thải khu vực 
Sơn Trà (theo 
Tờ trình số 
2849/TTr-
UBND ngày 
04/5/2020)

- Đầu tư Trạm trung 
chuyển rác thải khu 
vực Sơn Trà nhằm 
phục vụ tập kết và 
trung chuyển rác thải 
cho khu vực quận 
Sơn Trà, tạo giải pháp 
trung chuyển rác thải 
hiệu quả tiến tới đồng 
bộ và hoàn thiện 
mạng lưới thu gom 
rác thải trên toàn địa 
bàn thành phố

Đầu tư xây dựng 
Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Sơn 
Trà (công suất hoạt 
động 200 tấn rác 
thải/ngày, sử dụng 
công nghệ ép 
ngang) đảm bảo về 
mặt môi trường, khí 
thải, nước thải phát 
sinh không gây ô 
nhiễm môi trường 
khu vực xung quanh

Dự án nhóm 
B, công 
trình HTKT 
cấp II

139.166.403.
000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Phường 
Nại Hiên 

Đông, 
Quận 

Sơn Trà, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

2

Đầu tư xây 
dựng Cải tạo 
và bổ sung 
trang thiết bị  
Bệnh viện 
Phụ sản - Nhi 
Đà Nẵng 
(Theo Tờ 
trình số 
2443/TTr-
UBND ngày 
14/4/2020)

- Cải thiện điều kiện 
cơ sở vật chất và môi 
trường khám, chữa 
bệnh;
- Sắp xếp, tổ chức lại 
một số chức năng 
trong khối nhà cũ, 
hướng tới đáp ứng 
việc tổ chức phân khu 
chức năng cho bệnh 
viện quy mô 2000 
giường. 

- Cải tạo, nâng cấp 
các khối nhà A, B, 
C, D, E, F hiện trạng 
và nhà cầu nối với 
tổng diện tích sàn 
khoảng 69.862m2.
- Đầu tư xây dựng 
mới Khối khoa 
Truyền nhiễm với 
quy mô 200 giường.

Dự án nhóm 
B thuộc lĩnh 
vực y tế, 
công trình 
dân dụng 
cấp I.

790.556.603.
000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2022



- Trang thiết bị xây 
lắp công trình và 
trang thiết bị y tế

3

Đầu tư xây 
dựng Nâng 
cấp Bệnh 
viện Phụ sản - 
Nhi Đà Nẵng 
(theo Tờ trình 
số 2444/TTr-
UBND ngày 
14/4/2020)

- Góp phần đáp ứng 
yêu cầu giải quyết 
tình trạng quá tải của 
bệnh viện hiện nay.
- Định hướng đầu tư 
hoàn chỉnh bệnh viện 
với quy mô 2000 
giường.

a) Phần xây lắp
- Tháo dỡ Khối nhà 
chống dịch và liên 
chuyên khoa Mắt – 
Tai mũi họng – 
Răng hàm mặt 01 
tầng hiện trạng để 
xây dựng mới khối 
Trung tâm Kỹ thuật 
và Khám, điều trị 
chất lượng cao 14 
tầng nổi + 02 tầng 
hầm, quy mô 399 
giường bệnh, diện 
tích xây dựng 
2.600m2, tổng diện 
tích sàn xây dựng: 
36.400m2 các tầng 
nổi + 5.200m2 tầng 
hầm. 
- Xây mới Nhà cầu 
nối khối Trung tâm 
Kỹ thuật và Khám, 
điều trị chất lượng 
cao với khối nhà A, 
quy mô 03 tầng, 
diện tích xây dựng 
200m2, tổng diện 
tích sàn xây dựng 
khoảng 600m2.
b) Phần thiết bị

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

788.908.850.
000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2022



- Trang thiết bị xây 
lắp công trình đồng 
bộ: hệ thống thang 
máy; hệ thống điện 
nhẹ; hệ thống điều 
hòa không khí, hệ 
thống khí sạch, khí y 
tế; hệ thống nước 
RO; hệ thống 
PCCC; máy phát 
điện dự phòng; nội 
thất phòng mổ; hệ 
thống vận chuyển 
mẫu bệnh phẩm…   
- Đầu tư bổ sung 
một phần trang thiết 
bị y tế.  



Phụ lục II
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22 tháng 5 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT 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

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 

hiện dự 
án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Đường nối 
từ Hòa 
Thọ Tây đi 
Khu dân 
cư 
Phong Bắc 
phường 
Hòa Thọ 
Đông
(Tờ trình 
số 
1665/TTr-
UBND 
ngày 
19/3/2020)

- Đầu tư dự án 
Đường nối từ 
Hòa Thọ Tây đi 
Khu dân cư 
Phong Bắc 
phường Hòa 
Thọ Đông 
nhằm giải 
quyết vấn đề 
lưu thông, đi lại 
của người dân 
trong khu vực 
và trên toàn địa 
bàn quận, góp 
phần nâng cao 
đời sống nhân 
dân. Ngoài ra, 
việc đầu tư dự 
án sẽ tạo ra một 
hệ thống đường 
nối từ đường 
QL1A lên 
thẳng QL14B, 

Quy mô đầu tư, 
tổng mức đầu tư đã 
được HĐND thành 
phố thống nhất tại 
Công văn số 57/HĐ
ND-KTNS ngày 
21/9/2016 V/v 
thông báo ý kiến kết 
luận của Th ư ờng 
trực H Đ ND thành 
phố về dự án Đ ư
ờng nối từ Hòa Thọ 
Tây đi Khu dân cư 
Phong Bắc phường 
Hòa Thọ Đ ông và 
được Chủ tịch 
UBND thành phố 
Đà Nẵng phê duyệt 
dự án đầu tư tại 
Quyết định số 
7429/QĐ-UBND 
ngày 29/10/2016. 
Tuy nhiên trong quá 

- Điều chỉnh, bổ 
sung theo hồ sơ 
thiết kế bản vẽ thi 
công, dự toán đã 
được Chủ tịch 
UBND thành phố 
phê duyệt tại các 
Quyết định số  
03/QĐ-UBND 
ngày 02/01/2019 và 
Quyết định số 
4374/QĐ-UBND 
ngày 27/9/2019.
- Điều chỉnh tăng 
chi phí đền bù giải 
tỏa theo Công văn 
số 435/BGPMB-
ĐHDA ngày 
16/10/2019 của Ban 
giải phóng mặt 
bằng quận Cẩm Lệ 
về việc khái toán 
kinh phí đền bù dự 

Dự án nhóm 
B, công trình 
giao thông 

cấp IV

176.760.8
69.000 

Vốn 
Ngân 
sách 

Trung 
ương và 
NSTP,. 
Ngân 
sách 

Trung 
ương 

trong kế 
hoạch 
đầu tư 
công 

trung hạn 
dự kiến 
bố trí 60 
tỷ đồng, 
phần còn 
lại là vốn 
NSTP dự 
kiến bố 

trí 

Quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng

Năm 
2016 - 
2020



hoàn thiện 
mạng lưới giao 
thông, thoát 
nước khu vực, 
cứu nạn cứu hộ 
trong mùa mưa 
bão, góp phần 
thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã 
hội quận Cẩm 
Lệ và khu vực 
phía Tây thành 
phố. 

trình triển khai thực 
hiện có điều chỉnh, 
bổ sung một số nội 
dung cụ thể như 
sau:
- Bổ sung đắp đất 
khu đất A1, A2 để 
chống ngập úng cục 
bộ và đảm bảo an 
toàn giao thông, 
đồng thời góp phần 
ổn định mái taluy 
nền đường.
- Điều chỉnh cống 
thoát nước để phù 
hợp với việc đắp đất 
khu đất A1, A2 
- Bổ sung chi phí 
đền bù giải tỏa theo 
Công văn số 
435/BGPMB-
ĐHDA ngày 
16/10/2019 của Ban 
giải phóng mặt 
bằng quận Cẩm Lệ 

án Đường nối từ 
Hòa Thọ Tây đi khu 
dân cư Phong Bắc 
phường Hòa Thọ 
Đông.

116,76 tỷ 
đồng

2

Khu vực 
Cồn Dầu 
tại dự án 
khu đô thị 
sinh thái 
Hòa Xuân 
(theo Tờ 
trình số 
3186/TTr-

- Đầu tư dự án 
Khu vực Cồn 
Dầu tại dự án 
Khu đô thị sinh 
thái Hòa Xuân 
nhằm mục đích 
tạo quỹ đất để 
hoán đổi về khu 
vực gần Nhà 

Quy mô đầu tư, 
tổng mức đầu tư 
theo chủ trương đầu 
tư dự án đã được 
Hội đồng nhân dân 
thành phố Đà Nẵng 
quyết định tại Nghị 
Quyết số 210/NQ-
HĐND ngày 

Điều chỉnh các 
hạng mục San nền, 
giao thông, thoát 
nước mưa và thoát 
nước thải, cấp 
nước, cấp điện và 
điện chiếu sáng, 
cảnh quan - cây 
xanh theo quy 

Dự án nhóm 
B, công trình 
Hạ tầng kỹ 

thuật.

102.727.6
55.000

Ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng



UBND 
ngày 
18/5/2020) 

thờ Cồn Dầu 
đối với các hộ 
giải tỏa tại khu 
vực Cồn Dầu 
thuộc dự án 
Khu đô thị sinh 
thái ven sông 
Hòa Xuân; 
Hoàn thiện và 
khớp nối đồng 
bộ hạ tầng kỹ 
thuật với toàn 
bộ khu vực; 
Tạo cảnh quan, 
công viên cây 
xanh đối với 
khu vực quanh 
nhà thờ Cồn 
Dầu. Hội đồng 
nhân dân thành 
phố Đà Nẵng 
đã quyết định 
chủ trương đầu 
tư dự án tại 
Nghị quyết số 
210/NQ-
HĐND ngày 
19/12/2018, 
Chủ tịch 
UBND thành 
phố đã phê 
duyệt dự án đầu 
tư xây dựng tại 
Quyết định số 

19/12/2018 và Chủ 
tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng phê 
duyệt dự án đầu tư 
tại Quyết định số 
5006/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019. 
Tuy nhiên, trong 
quá trình triển khai 
dự án đầu tư xây 
dựng công trình, 
trong đó có điều 
chỉnh các nội dung:
- Điều chỉnh mở 
rộng tuyến đường 
Nhánh 3 từ 7,5m 
lên thành 10,5m từ 
Nút T13 đến nút 
T10;
- Điều chỉnh thay 
đổi hệ thống thu 
nước thải mương 
thoát nước thải 
B350 sau nhà thành 
ống D250 UPVC, 
D315 UPVC;
- Bổ sung khối 
lượng xử lý nền đất 
yếu theo Báo cáo 
kết quả khảo sát địa 
chất công trình đề 
xuất của Ban 
QLDA ĐTXD Hạ 
tầng và Phát triển 

hoạch chi tiết điều 
chỉnh được Chủ 
tịch UBND thành 
phố Đà Nẵng phê 
duyệt tại các Quyết 
định số 190/QĐ-
UBND ngày 
10/01/2019, Quyết 
định số 1995/QĐ-
UBND ngày 
06/5/2019, Quyết 
định số 1305/QĐ-
UBND ngày 
13/4/2020



5006/QĐ-
UBND ngày 
31/10/2019

đô thị tại Tờ trình số 
884/TTr-
BHTPTĐT ngày 
13/4/2020;
- Bổ sung ghế đá 
granit nguyên khối, 
KT 400x400x1200 
cho phù hợp cảnh 
quan khu vực công 
viên Nhà thờ Cồn 
Dầu


