
PHU LỤC I
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/ NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Xây mới cơ sở 
chính Trường 
mầm non Hòa 
Khương (theo 
Tờ trình số 
01/TTr-UBND 
ngày 11 tháng 
01 năm 2021)

Đầu tư xây dựng cơ sở chính 
Trường mầm non Hòa 
Khương để thay thế cho cơ 
sở trường tại thôn Hương 
Lam thuộc diện giải tỏa để 
xây dựng Tuyến đường vành 
đai phía Tây và di dời 02 cơ 
sở trường lẻ Thôn 5, La 
Châu đã xuống cấp nhằm 
đảm bảo điều kiện cơ sở vật 
chất, đáp ứng nhu cầu đến 
lớp của trẻ tại khu vực, đồng 
thời phục vụ tốt việc dạy và 
học của nhà trường, nâng 
cao chất lượng giáo dục.

a) Phần Xây lắp
- Xây mới Khối lớp học với quy 
mô 03 tầng, bố trí: 20 phòng học 
(bao gồm 02 phòng học cho trẻ 
từ 6 - 18 tháng tuổi); 02 phòng 
chức năng (tin học); hệ thống 
sảnh, không gian đa năng, sân 
chơi, hành lang, cầu thang bộ 
kèm theo. Diện tích xây dựng 
1.980m2, tổng diện tích sàn xây 
dựng 4.740m2.
- Xây mới Khối hành chính và 
phụ trợ với quy mô 02 tầng, bố 
trí: sảnh đón; các phòng hiệu bộ, 
làm việc (hiệu trưởng, phó hiệu 
trưởng, nghỉ nhân viên, kho lưu 
trữ hồ sơ, hành chính, tiếp 
khách, y tế, phòng họp, truyền 
thống, dụng cụ dạy học...); hội 
trường; bếp ăn; 06 phòng chức 
năng (giáo dục thể chất, giáo dục 
nghệ thuật và đa năng); hệ thống 
hành lang và cầu thang bộ kèm 

Dự án 
nhóm 
B; 
Công 
trình 
Dân 
dụng 
cấp III

49.942.164.000

Nguồn 
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sách 
thành 
phố

Huyện 
Hòa 
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thành 

phố Đà 
Nẵng
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Lưu ý cân 
đối, bố trí 
vốn để 
hoàn 
thành 
công trình 
đúng tiến 
độ, xóa 
các điểm 
trường lẻ 
theo kế 
hoạch; 
nâng cao 
chất lượng 
tư vấn 
thiết kế, 
thẩm định 
giá, lập dự 
toán công 
trình chặt 
chẽ theo 
đúng quy 
định, đảm 



theo. Diện tích xây dựng 
1.990m2, tổng diện tích sàn xây 
dựng 2.417m2.
Các khối công trình sử dụng kết 
cấu móng, khung, sàn, mái 
BTCT, trên xử lý chống thấm, 
lát (lợp) vật liệu chống nóng; ốp, 
lát gạch granite; tường xây gạch 
không nung, trát vữa xi măng, 
lăn sơn; cửa đi, cửa sổ khung 
nhôm - kính (nhựa lõi thép - 
kính); hệ thống cấp điện, cấp 
thoát nước, chống sét, thông tin 
liên lạc và phòng cháy chữa 
cháy đi kèm.
- Hệ thống tường rào, cổng ngõ 
với tổng chiều dài khoảng 343m.
- Nhà thường trực 01 tầng kết 
cấu BTCT, diện tích 10m2.
- Xây mới 02 nhà để xe kết cấu 
thép, mái lợp tôn, diện tích 
40m2/nhà.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
ngoài nhà đồng bộ, bao gồm: sân 
nền, đường giao thông, cây 
xanh, mương thoát nước, cấp 
điện, cấp nước và phòng cháy 
chữa cháy.
b) Phần thiết bị
- Trang thiết bị xây lắp công 
trình và phòng cháy chữa cháy.
- Trang thiết bị phục vụ dạy học, 
làm việc và bếp ăn kèm theo.

bảo chất 
lượng dự 
án tương 
xứng với 
thiết kế, 
quy mô, 
tổng 
nguồn vốn 
đầu tư 
được phê 
duyệt, 
không 
phát sinh 
vốn trong 
quá trình 
xây dựng; 
đảm bảo 
mật độ 
xây dựng, 
cây xanh 
theo quy 
chuẩn.

2 Hệ thống thu Xây dựng hệ thống thu gom Xây dựng tuyến cống bao thu Dự án 371.921.930.000 Nguồn Quận Năm 



gom nước thải 
khu vực Hòa 
Xuân quận Cẩm 
Lệ (theo Tờ 
trình số 09/TTr-
UBND ngày 05 
tháng 02 năm 
2021)

nước thải khu vực Hòa 
Xuân, quận Cẩm Lệ với tỷ lệ 
thu gom 2,5Qtb nhằm thu 
gom nước thải về xử lý tại 
Trạm xử lý nước thải Hòa 
Xuân, hạn chế nước thải xả 
trực tiếp ra sông Cái, sông 
Cẩm Lệ gây ô nhiễm môi 
trường, cải thiện sức khỏe, 
đời sống người dân khu vực 
dự án, phát triển kinh tế xã 
hội khu vực

gom nước thải tại các cửa xả ra 
sông và hồ tạo thành hệ thống 
thoát nước thải nửa riêng khu 
vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về 
xử lý tại Trạm xử lý nước thải 
Hòa Xuân với tỷ lệ thu gom là 
2,5Qtb ngày, diện tích lưu vực 
thu gom dự kiến 878,2ha, bao 
gồm:
- Ranh giới dự án: Phía Bắc giới 
hạn bởi đường Võ Chí Công; 
Phía Nam giới hạn bởi đường 
Quốc lộ 1A; Phía Đông giới hạn 
bởi sông Cái; Phía Tây giới hạn 
bởi sông Cẩm Lệ.
- Xây dựng hệ thống cống bao 
gồm 05 tuyến cống, tổng chiều 
dài L = 8.390m, cụ thể: 
+ Tuyến cống bao số 1 từ vị trí 
HX-4 và đường Đô Đốc Lân, 
đường ven Sông Cái, bằng ống 
HDPE PN6, có đường kính ống 
DN250 - DN560.
+ Tuyến cống bao số 2 từ vị trí 
HX-1, đường Đinh Gia Trinh, 
đường Văn Tiến Dũng bằng ống 
HDPE PN6 có đường kính ống 
DN250 - DN400.
+ Tuyến cống bao số 3 chạy từ 
vị trí HX-2, đường Phạm Ngọc 
Hân, đường Võ Thành Vỹ bằng 
ống HDPE PN6 có đường kính 
ống DN315 - DN560.
+ Tuyến cống bao số 4 chạy dọc 

nhóm 
B, công 
trình 
HTKT 
cấp II

vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Cẩm  
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng

2021-
2025



kênh khu B khu dân cư Nam cầu 
Cẩm Lệ, bằng ống HDPE PN6 
có đường kính ống DN315 - 
DN560.
+ Tuyến cống bao số 5 chạy từ 
vị trí HX-3 thu gom nước thải 
của 02 cửa xả vào hồ. Sau đó 
cống bao sẽ đi theo đường Trần 
Hữu Duẩn - Đô Đốc Lân bằng 
ống HDPE PN6 có đường kính 
ống DN315 - DN560.
- Xây dựng mới 05 Trạm bơm 
nước thải:
+ Trạm bơm PS-CL-1: Công 
suất Q = 6.600 m3/ngđ, dự kiến 
đặt trên vỉa hè phía sông đường 
ven sông.
+ Trạm bơm PS-CL-2: Công 
suất Q = 20.200 m3/ngđ, dự kiến 
đặt trên vỉa hè đường Văn Tiến 
Dũng.
+ Trạm bơm PS-CL-3: Công 
suất Q = 5.400 m3/ngđ, dự kiến 
đặt trên vỉa hè đường Võ Thành 
Vỹ.
+ Trạm bơm PS-CL-4: Công 
suất Q = 9.800 m3/ngđ, dự kiến 
đặt trên vỉa hè đường Võ Thành 
Vỹ.
+ Trạm bơm PS-CL-5: Công 
suất Q = 15.200 m3/ngđ, dự kiến 
đặt trong trạm xử lý nước thải 
Hòa Xuân bơm nước thải vào 
trạm xử lý.



- Xây dựng tuyến ống áp lực 
bằng ống HDPE PN10, có 
đường kính DN315 - D630, tổng 
chiều dài L = 4.395m.

3

Trung tâm Y tế 
quận Liên Chiểu 
(giai đoạn 2) 
(theo Tờ trình số 
29/TTr-UBND 
ngày 22 tháng 3 
năm 2021)

Đầu tư xây dựng Nâng cấp 
Trung tâm Y tế quận Liên 
Chiểu (giai đoạn 2) nhằm 
mục tiêu đáp ứng yêu cầu 
giải quyết tình trạng quá tải 
của bệnh viện hiện nay và 
định hướng đầu tư hoàn 
chỉnh bệnh viện với quy mô 
500 giường bệnh đến năm 
2030 theo chủ trương của 
Lãnh đạo thành phố; đồng 
thời, nâng cao chất lượng 
khám bệnh, góp phần chăm 
sóc sức khỏe cho người dân 
theo phương châm dịch vụ y 
tế hiện đại, chuyên nghiệp

Tháo dỡ, xây mới và cải tạo, sắp 
xếp lại tổng mặt bằng, công 
năng các khối công trình 
a) Phần tháo dỡ
Tháo dỡ một số công trình hiện 
trạng tại Trung tâm Y tế quận 
Liên Chiểu với quy mô phục vụ 
khám chữa bệnh khoảng 100 
giường bệnh, bao gồm:
- Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 
01 tầng.
- Khoa lây 02 tầng.
- Nhà rác 01 tầng.
- Khoa dinh dưỡng - Căntin - 
Hội trường 03 tầng.
- Khoa chẩn đoán hình ảnh 02 
tầng.
- HIV - Đội y tế dự phòng 01 
tầng.
- Hành lang nối.
- Trạm khí y tế.
- Nhà phát điện.
- Nhà điều hành xử lý nước thải 
90m3/ngày đêm.
- Trạm biến áp 250KVA.
- Nhà để xe.
- Tường rào hiện trạng phía 
đường Phạm Như Xương.
- Tháo dỡ, di dời đấu nối các hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà 

Dự án 
nhóm 
B; 
Công 
trình 
Dân 
dụng 
cấp II

454.719.156.000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Liên 

Chiểu, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Năm 
2021-
2024

Lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai dự 
án, cần có 
biện pháp 
thi công 
đảm bảo 
công tác 
khám chữa 
bệnh và 
hoạt động 
của Trung 
tâm y tế; 
thực hiện 
đồng bộ 
việc đầu 
tư nâng 
cấp công 
trình với 
việc đảm 
bảo trang 
thiết hiện 
đại và 
nguồn 
nhân lực 
chất 
lượng; rà 
soát, tận 
dụng các 



để đảm bảo hoạt động của Bệnh 
viện.
b) Phần xây dựng các công trình 
tạm để di dời các khoa chức 
năng
- Khu lây 01 tầng, diện tích 
270m2.
- Khu kiểm soát nhiễm khuẩn 01 
tầng, diện tích 270m2.
c) Phần xây dựng mới
- Khối Đa chức năng 09 tầng nổi 
+ 01 tầng hầm với quy mô 230 
giường bệnh. Diện tích xây dựng 
1.695m2, tổng diện tích sàn xây 
dựng 16.178m2. Bố trí công 
năng như sau: Tầng hầm bố trí 
chỗ đậu xe; Tầng 1 bố trí Khoa 
thăm dò chức năng và Khoa 
chuẩn đoán hình ảnh; Tầng 2 bố 
trí Khoa xét nghiệm và Khoa 
liên chuyên khoa; Tầng 3 bố trí 
Khoa ngoại; Tầng 4 bố trí Khoa 
dược và Khoa hồi sức tích cực; 
Tầng 5 và 6 bố trí Khoa nội; 
Tầng 7 bố trí Khoa lão và Khoa 
nội; Tầng 8 bố trí Khoa dinh 
dưỡng và Khoa đông y kết hợp 
vật lý trị liệu phục hồi chức 
năng; Tầng 9 bố trí khu hành 
chính, hội trường và phòng họp.  
- Hệ thống xử lý nước thải kèm 
theo.
- Hành lang nối 01 tầng, diện 
tích 60m2.

máy móc, 
trang thiết 
bị y tế 
hiện có 
trước khi 
quyết định 
đầu tư, 
mua sắm 
để tiết 
kiệm chi 
phí, đảm 
bảo nhân 
lực vận 
hành các 
trang thiết 
bị y tế 
được đầu 
tư, khai 
thác tối ưu 
công năng 
sử dụng, 
tránh lãng 
phí; đảm 
bảo tiêu 
chuẩn, 
định mức 
đối với 
máy móc, 
trang thiết 
bị y tế 
chuyên 
dùng theo 
quy định.



- Nhà lưu tử thi 01 tầng, diện 
tích 37m2.
- Nhà rác 01 tầng, diện tích 
75m2.
- Nhà đặt máy phát diện 01 tầng, 
diện tích 79m2.
- Nhà khí y tế 01 tầng, diện tích 
13m2.
- Nhà điều hành xử lý nước thải 
01 tầng, diện tích 36m2.
- Nhà để xe máy 01 tầng, diện 
tích 348m2.
- Nhà bảo vệ và cổng phụ, diện 
tích 18m2.
- Trạm biến áp, diện tích 10m2.
- Tường rào đoạn mặt đường 
Phạm Như Xương, tổng chiều 
dài 86m.
- Sân vườn, đường giao thông và 
cảnh quan xung quanh, tổng diện 
tích 7.037,5m2.
- Bãi đỗ xe ô tô, vịnh đậu xe và 
hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà kèm 
theo.
d) Phần cải tạo, di dời
Cải tạo, sắp xếp lại công năng 
các khối nhà hiện trạng với quy 
mô 170 giường bệnh, bao gồm: 
- Cải tạo, sửa chữa và sắp xếp lại 
công năng Khoa nội – nhi 3 tầng 
thành Khoa lây, kiểm soát nhiễm 
khuẩn, HIV và Đội y tế dự 
phòng. Tổng diện tích sàn cải 
tạo 1.896m2.



- Cải tạo, sửa chữa và sắp xếp lại 
công năng Khoa ngoại – sản 3 
tầng thành Căntin và mở rộng 
Khoa sản. Tổng diện tích sàn cải 
tạo 2.202m2.
- Di dời các hệ thống chẩn đoán 
hình ảnh sang Khối Đa chức 
năng. 
e) Phần Thiết bị
- Trang thiết bị xây lắp công 
trình: hệ thống thang máy; hệ 
thống điện nhẹ, hệ thống máy 
chủ; hệ thống điều hòa thông 
gió, khí sạch; hệ thống khí y tế; 
hệ thống nước RO; hệ thống 
PCCC; hệ thống bơm cấp - thoát 
nước; máy phát điện dự phòng; 
hệ thống xử lý nước thải; hệ 
thống chống sét; trang thiết bị 
nội thất phòng mổ…   
- Trang thiết bị thông thường và 
phục vụ làm việc.
- Trang thiết bị y tế.



PHU LỤC II
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

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

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 
tiến 
độ 

thực 
hiện 

dự án

Một số 
lưu ý 

trong quá 
trình 

triển khai 
thực hiện

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Tuyến 
đường 45m 
đoạn từ 
đường Lê 
Hữu Trác 
đến đường 
Nguyễn 
Văn Thoại 
(theo Tờ 
trình số 
07/TTr-
UBND 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2021) 

Xây dựng hoàn thiện 
tuyến đường trục 45m 
từ đường Nguyễn Phan 
Vinh đến đường Phan 
Tứ để khớp nối giao 
thông khu vực, đáp 
ứng nhu cầu giao thông 
đi lại của nhân dân, 
góp phần đẩy nhanh 
phát triển kinh tế xã 
hội trong khu vực và 
hoàn thiện mạng lưới 
giao thông chung trên 
toàn thành phố

Điều chỉnh tăng tổng 
mức đầu tư do điều 
chỉnh, bổ sung các nội 
dung thuộc chi phí đền 
bù giải tỏa: Ban Giải 
phóng mặt bằng quận 
Sơn Trà đề nghị điều 
chỉnh, bổ sung chi phí 
đền bù giải tỏa với giá 
trị 94.979.754.000 
đồng (theo nội dung 
công văn số 
1783/BGPMB ngày 14 
tháng 7 năm 2020 của 
Ban Giải phóng mặt 
bằng Quận Sơn Trà).

Dự án 
nhóm B, 
công trình 
giao 
thông cấp 
IV

105.882.094.000

Ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Sơn 
Trà, 

thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Từ 
năm 
2016 
đến 
nay

2

Tuyến 
đường 45m 
đoạn từ 
đường Hồ 

Xây dựng hoàn thiện 
tuyến đường trục 45m 
từ đường Nguyễn Phan 
Vinh đến đường Phan 

Điều chỉnh tăng tổng 
mức đầu tư do điều 
chỉnh, bổ sung các nội 
dung thuộc chi phí đền 

Dự án 
nhóm B, 
công trình 
giao 

80.558.247.000

Ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Sơn 
Trà, 

thành 

Từ 
năm 
2016 
đến 

Lưu ý chỉ 
đạo đẩy 
nhanh tiến 
độ triển 
khai các 
công trình 
dự án đảm 
bảo theo 
đúng kế 
hoạch, 
tránh tình 
trạng kéo 
dài dự án, 
làm phát 
sinh chi 
phí công 
trình.



Ngọc Lãm 
đến đường 
Trương 
Định (theo 
Tờ trình số 
08/TTr-
UBND 
ngày 05 
tháng 02 
năm 2021) 

Tứ để khớp nối giao 
thông khu vực, đáp 
ứng nhu cầu giao thông 
đi lại của nhân dân, 
góp phần đẩy nhanh 
phát triển kinh tế xã 
hội trong khu vực và 
hoàn thiện mạng lưới 
giao thông chung trên 
toàn thành phố

bù giải tỏa: Ban Giải 
phóng mặt bằng quận 
Sơn Trà đề nghị điều 
chỉnh, bổ sung chi phí 
đền bù giải tỏa với giá 
trị 72.109.025.000 
đồng (theo nội dung 
công văn số 
1783/BGPMB ngày 14 
tháng 7 năm 2020 của 
Ban Giải phóng mặt 
bằng Quận Sơn Trà)

thông cấp 
IV

phố 
Đà 

Nẵng

nay

3

Khu công 
viên phần 
mềm số 2 
(giai đoạn 
1) (theo Tờ 
trình số 
40/TTr-
UBND 
ngày 07 
tháng 4 
năm 2021)

a) Về công năng sử 
dụng của dự án
Xây dựng Trung tâm 
đổi mới sáng tạo, 
nghiên cứu, phát triển, 
đào tạo, vườn ươm 
công nghệ thông tin; 
Xây dựng hạ tầng 
CNTT (trung tâm dữ 
liệu) phục vụ chuyển 
đổi số cho chính 
quyền, người dân và 
doanh nghiệp; Xây 
dựng không gian phát 
triển CNTT để hỗ trợ 
doanh nghiệp sản xuất 
phần mềm...tạo môi 
trường để thu hút đầu 
tư phát triển kinh tế số 
của thành phố Đà 
Nẵng.
b) Về mục tiêu đầu tư 

Điều chỉnh, bổ sung 
các hạng mục công 
trình Khu Công viên 
phần mềm số 2 (giai 
đoạn 1) để trước mắt 
hoàn thiện Khối nhà 
ICT1 08 tầng và các 
hạng mục phục vụ hoạt 
động của khối ICT1 để 
sớm đưa vào vận hành 
khai thác với tổng kinh 
phí bổ sung 186,714 tỷ 
đồng, cụ thể:
a) Phần Xây lắp
- Bổ sung khu vực 
vườn ươm tầng 4 khối 
ICT1.
- Bổ sung phần lam che 
nắng cho cả 03 khối 
nhà (ICT: 20 tầng, 
ICT1 và ICT2: 08 
tầng).

Dự án Khu công 
viên phần mềm 
số 2 được Hội 
đồng nhân dân 
thành phố thông 
qua tại Nghị 
quyết số 
223/NQ-HĐND 
ngày 17/5/2019 
và được UBND 
thành phố phê 
duyệt dự án đầu 
tư tại Quyết 
định số 
1565/QĐ-
UBND ngày 
04/5/2020 và 
phê duyệt hồ sơ 
thiết kế 
BVTC&DT tại 
Quyết định số 
3282/QĐ-

Dự án 
nhóm A; 

Công 
trình Dân 
dụng cấp 

I

986.296.432.000

Ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Hải 

Châu, 
thành 
phố 
Đà 

Nẵng

Năm 
2018-
2023

Lưu ý rà 
soát các 
hạng mục 
đầu tư để 
tránh 
trùng lắp; 
căn cứ các 
quy định 
hiện hành 
về quản lý 
chi phí 
đầu tư xây 
dựng để 
kiểm tra 
các hạng 
mục chi 
phí, nâng 
cao chất 
lượng tư 
vấn thiết 
kế, thẩm 
định giá, 



của dự án
- Hình thành trung tâm 
về công nghệ thông tin 
cho thành phố, tạo hạ 
tầng cho ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
thông tin; thúc đẩy 
phát triển ngành công 
nghiệp công nghệ 
thông tin; hình thành 
trung tâm nghiên cứu – 
phát triển sản phẩm 
công nghệ thông tin, 
phục vụ cho việc đào 
tạo, chuyển giao công 
nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin; 
ươm tạo doanh nghiệp 
công nghệ thông tin.
- Tạo môi trường thuận 
lợi cho các hoạt động 
đầu tư nhằm thu hút 
vốn, công nghệ trong 
và ngoài nước, góp 
phần xây dựng ngành 
công nghiệp công nghệ 
thông tin trở thành 
ngành kinh tế trọng 
điểm, quan trọng của 
thành phố và quốc gia.
- Tạo môi trường làm 
việc đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, thu hút lao 
động chất lượng cao, 

- Bổ sung mái che khối 
ICT 20 tầng.
- Trạm xử lý nước thải.
- Trạm biến áp.
- Phần lắp đặt (nhân 
công, vật tư hệ 
thống…) cho hệ thống 
MEP khối ICT1 (chưa 
có điều hòa không khí) 
và hệ thống điều hòa 
không khí, cấp gió tươi 
khối ICT1.
b) Phần Thiết bị 
- Thang máy cho khối 
ICT1.
- Hệ thống máy phát 
điện, hệ thống cơ điện, 
CNTT, điều hòa không 
khí khối ICT1.
- Trang thiết bị nội thất 
(phần sảnh khối ICT1); 
Phần vách ốp trang trí 
và rèm che nắng khối 
ICT1.
- Thiết bị Trạm xử lý 
nước thải.
- Thiết bị Trạm biến 
áp.
c) Chi phí QLDA, Tư 
vấn ĐTXD các chi phí 
khác và dự phòng kèm 
theo.

UBND ngày 
03/9/2020. Do 
thời gian từ phê 
duyệt chủ 
trương đầu tư 
đến khi phê 
duyệt dự toán 
kéo dài (từ 
tháng 05/2019 
đến 9/2020) dẫn 
đến TMĐT 
được duyệt 
không còn phù 
hợp thực tế do 
các nguyên nhân 
sau:
+ Do yếu tố biến 
động giá nguyên 
vật liệu;
+ Chế độ tiền 
lương thay đổi 
(Tăng lương cơ 
sở từ ngày 
01/7/2019 theo 
Nghị định số 
38/2019/NĐ-CP 
ngày 
09/5/2019).
+ Do tính toán 
chi phí dự 
phòng cho yếu 
tố trượt giá theo 
độ dài thời gian 
thực hiện dự án 

lập dự 
toán công 
trình đảm 
bảo chặt 
chẽ và 
triển khai 
các bước 
thủ tục 
tiếp theo 
theo đúng 
quy định 
của Luật 
Đầu tư 
công. 
Đồng 
thời, sớm 
hoàn thiện 
Đề án 
khai thác, 
vận hành 
dự án khi 
bàn giao 
đưa vào 
sử dụng.



góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp công 
nghệ thông tin của 
thành phố Đà Nẵng.
- Tạo ra các sản phẩm 
và dịch vụ công nghệ 
thông tin có khả năng 
thay thế sản phẩm nhập 
khẩu, góp phần thúc 
đẩy phát triển các lĩnh 
vực: Viễn thông, tài 
chính, ngân hàng, hải 
quan, hàng không, 
thương mại, thương 
mại điện tử và các dịch 
vụ công cộng, giáo 
dục, đào tạo, y tế, an 
ninh, quốc phòng.
- Góp phần tăng trưởng 
kinh tế, nâng cao trình 
độ công nghệ sản xuất 
và sức cạnh tranh của 
các sản phẩm hàng 
hóa, dịch vụ của doanh 
nghiệp thành phố và 
Việt Nam; nâng cao vị 
thế, thương hiệu công 
nghệ thông tin của 
thành phố và Việt 
Nam.

chưa đúng, chưa 
đủ theo quy 
định, đây là 
khoản chi phí 
(dự phòng) thứ 
6 trong tổng 
mức đầu tư.
+ Một số thông 
tư của Bộ xây 
dựng có hiệu lực 
trong khoản thời 
gian này như: 
Thông tư số 
09/2019/TT-
BXD ngày 
26/12/2019 
hướng dẫn xác 
định và quản lý 
chi phí đầu tư 
xây dựng; 
Thông tư số 
10/2019/TT-
BXD ngày 
26/12/2019 bàn 
hành định mức 
xây dựng; 
Thông tư số 
11/2019/TT-
BXD ngày 
26/12/2019 
hướng dẫn xác 
định giá ca máy 
và thiết bị thi 
công xây dựng; 



Thông tư số 
15/2019/TT-
BXD ngày 
26/12/2019 
hướng dẫn xác 
định đơn giá 
nhân công xây 
dựng; Thông tư 
số 16/2019/TT-
BXD ngày 
26/12/2019 
hướng dẫn xác 
định chi phí 
quản lý dự án và 
tư vấn đầu tư 
xây dựng.
+ Tại Đà Nẵng, 
ngày 27/8/2020 
UBND thành 
phố công bố bộ 
đơn giá nhân 
công; đơn giá ca 
máy và thiết bị 
thi công xây 
dựng trên địa 
bàn thành phố 
tại Quyết định 
số 3181/QĐ-
UBND và Quyết 
định số 
3182/QĐ-
UBND.
+ Mặt khác 
trong quá trình 



triển khai dự án 
có bổ sung thêm 
02 hạng mục so 
với Chủ trương 
đã được phê 
duyệt là: Bố trí 
Trung tâm đổi 
mới sáng tạo, 
nghiên cứu, phát 
triển, đào tạo, 
vườn ươm công 
nghệ thông tin 
(tầng 4 khối nhà 
ICT1) và Trạm 
biến áp cấp điện 
cho công trình.
- Các nguyên 
nhân nêu trên 
làm tăng TMĐT 
so với chủ 
trương đã được 
phê duyệt dẫn 
tới phải tiến 
hành điều chỉnh 
chủ trương đầu 
tư trước khi 
trình phê duyệt 
hồ sơ thiết kế 
BVTC&DT. 
Tuy nhiên do dự 
án Khu công 
viên phần mềm 
số 2 (giai đoạn 
1) là dự án trọng 



điểm được 
Thành ủy, 
UBND thành 
phố đặc biệt 
quan tâm yêu 
cầu phải khởi 
công công trình 
vào ngày 
10/10/2020 để 
chào mừng Đại 
hội đại biểu lần 
thứ XXII Đảng 
bộ thành phố. 
Do vậy, trước 
mắt để có thể 
khởi công công 
trình đúng theo 
kế hoạch Ban 
quản lý đã xin ý 
kiến và được sự 
thống nhất của 
UBND thành 
phố và lãnh đạo 
các đơn vị liên 
quan tại cuộc 
họp ngày 
17/8/2020, 
thống nhất trong 
quá trình thực 
hiện lập hồ sơ 
thiết kế 
BVTC&DT tạm 
tính phần thiết 
bị không thuộc 



gói thầu xây lắp 
chính (là phần 
thiết bị còn lại: 
Phần CNTT; 
ĐHKK; máy 
phát điện, trạm 
biến áp, điện 
nhẹ, thang máy, 
trạm xử lý nước 
thải). Phần thiết 
bị tạm tính này 
sẽ được lập điều 
chỉnh, bổ sung 
sau.



PHU LỤC III
THỐNG NHẤT VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

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

1

Phát triển 
bền vững 
thành phố 
Đà Nẵng 
(theo Tờ 
trình số 
44/TTr-
UBND 
ngày 09 
tháng 4 
năm 2021) 

- Mục tiêu tổng quát 
của dự án là giúp phát 
triển bền vững thành 
phố Đà Nẵng thông 
qua việc cải thiện môi 
trường đô thị theo 
hướng sạch, an toàn, 
có chiều sâu và sử 
dụng năng lượng có 
hiệu quả.
- Các mục tiêu cụ thể: 
(i) Nâng cao tính linh 
hoạt và hiện đại của 
các phương án giao 
thông công cộng nội 
thị; (ii) Tăng cường sự 
liên kết vùng; (iii) 
Nâng cấp chất lượng 
môi trường đô thị; (iv) 
Tăng cường năng lực 
trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị, quản lý 
giao thông đô thị và 

a) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự 
án: 
Điều chỉnh Điều 1, tại Quyết định số 
823/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ 
tướng chính phủ cụ thể như sau: Gia 
hạn thời gian thực hiện dự án đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2022 để hoàn 
thành toàn bộ hoạt động của Dự án, 
cụ thể:
- Đối với phần vốn ODA của Ngân 
hàng thế giới tại Hiệp định ngày 
30/4/2013, khoản tín dụng số 5233-
VN và Hiệp định ngày 29/9/2017, 
khoản tín dụng số 6032-VN sẽ kết 
thúc vào tháng 30/6/2021. 
- Đối với phần vốn còn lại sau ngày 
đóng tín dụng: UBND thành phố Đà 
Nẵng tiếp tục bố trí nguồn vốn đối 
ứng của Dự án Phát triển bền vững 
thành phố Đà Nẵng để chi trả cho các 
hoạt động còn lại và đảm bảo dự án 
kết thúc vào ngày 31/12/2022.
b) Điều chỉnh giảm quy mô đầu tư 

Dự án nhóm B, 
công trình dân 

dụng cấp II

- Tổng mức đầu 
tư ban đầu và bổ 
sung của dự án: 
358,319 triệu 
USD, trong đó:
+ Vốn vay của 
Ngân hàng thế 
giới là 274,954 
triệu USD.
+ Vốn đối ứng 
của thành phố 
Đà Nẵng là 
83,365 triệu 
USD.
- Tổng mức đầu 
tư của dự án đề 
nghị điều chỉnh: 
267,50 triệu 
USD, trong đó:
+ Vốn vay của 
Ngân hàng thế 
giới là 160,31 
triệu USD. 

Vốn vay 
Ngân 

hàng thế 
giới và 
vốn đối 
ứng của 
thành 
phố

Thành phố 
Đà Nẵng 2021-2022



dịch vụ nước thải. Hợp phần 2 - Hệ thống xe buýt nhanh 
thí điểm:
- Điều chỉnh không triển khai đầu tư 
các hạng mục sau: Hệ thống vé, hệ 
thống giao thông thông minh cho hệ 
thống giao thông công cộng và hệ 
thống tín hiệu ư u tiên cho xe buýt 
nhanh; tổ chức giao thông tại các nút, 
nhà chờ dãi phân cách, nhà chờ trên 
vỉa hè phục vụ cho tuyến xe buýt 
nhanh và mua sắm xe buýt; và các gói 
thầu tư vấn liên quan.
- Điều chỉnh triển khai hoàn thành đầu 
tư các hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ 
tầng cơ bản xe buýt trợ giá (điểm đầu 
cuối, nhà chờ, biển báo) để đảm bảo 
hoàn thành toàn bộ các điểm đầu cuối 
phục vụ cho 12 tuyến buýt trợ giá; 
Cầu v ượt nút giao thông Nguyễn Tri 
Ph ương - Đ iện Biên Phủ, cầu đ i bộ 
v ượt đường Đ iện Biên Phủ tr ước 
công viên 29-3 và một số hạ tầng kỹ 
thuật cơ bản khác.

+ Vốn đối ứng 
của thành phố 
Đà Nẵng là 
107,19 triệu 
USD.


