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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:  42 /NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày  12 tháng  8  năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 07 

tháng 5 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai 
đoạn 2; Tờ trình số 1767/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021 về chủ trương đầu 
tư dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định 
cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602); Tờ trình số 64/TTr-UBND 
ngày 03 tháng 6 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Khu Trung tâm Văn hóa kết 
hợp Nhà Văn hóa Thiếu nhi phía Tây thành phố (giai đoạn 1); Tờ trình số 71/TTr-
UBND ngày 14 tháng 6 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Nhà ở phục vụ vận 
động viên tại Khu liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân; Tờ trình số 86/TTr-UBND 
ngày 03 tháng 7 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đà Nẵng - Hạ tầng 
kỹ thuật và Bãi đỗ xe ngầm; Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2021 về 
chủ trương đầu tư dự án Đầu tư các công trình giáo dục tại Khu đất sau khi di dời 
Nhà máy nhựa; Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 về điều chỉnh 
địa điểm thực hiện dự án trong chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng sửa chữa, 
nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh; Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 
năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 
phía Đông xưởng 38 và xưởng 387; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 11 
tháng 8 năm 2021 của Ban Đô thị; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 11 tháng 
8 năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư đối với 05 dự án: Khu tái định cư Tân 

Ninh mở rộng giai đoạn 2; Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu công nghiệp Hòa 



Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602); Trung 
tâm Văn hóa kết hợp Nhà Văn hóa Thiếu nhi phía Tây thành phố (giai đoạn 1); Nhà ở 
phục vụ vận động viên tại Khu liên hợp Thể dục thể thao Hòa Xuân; Đầu tư các công 
trình giáo dục tại Khu đất sau khi di dời Nhà máy nhựa.

(Theo Phụ lục I đính kèm)
Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 02 dự án: Đầu tư xây 

dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh; Hạ tầng kỹ thuật Khu tái 
định cư phía Đông xưởng 38 và xưởng 387.

(Theo Phụ lục II đính kèm)
Điều 3. Chưa thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án Bệnh viện Đà Nẵng - 

Hạ tầng kỹ thuật và Bãi đỗ xe ngầm. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo làm 
rõ một số vấn đề liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ chủ trương đầu tư dự án trình Hội 
đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp tiếp theo.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân 
thành phố biểu quyết thông qua.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập các thủ tục liên quan để triển khai 

thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, 
môi trường theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện một số lưu ý theo Báo cáo 
thẩm tra của Ban Đô thị và Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố. 

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

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát 
việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 
2021 - 2026, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
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