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NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 

và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành 
phố về danh mục các dự án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển 

khai trong giai đoạn 2016 - 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Xét Tờ trình số 8060/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về xem xét ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự 
án trọng điểm, mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 
đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 và 
Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành 
phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý 
kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 164/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2018 và Điều 1 Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 
7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án trọng điểm, 
mang tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 và các 
giải pháp huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện như sau: 

1. Bổ sung 03 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố
- Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi (từ 600 giường lên 1.000 giường);
- Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cơ sở 2 (Hòa Quý), gồm:
+ Trung tâm huyết học (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý);
+ Trung tâm Y học nhiệt đới 600 giường (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý);
+ Trung tâm Lão khoa (Bệnh viện Đà Nẵng cơ sở 2, Hòa Quý);
+ Bệnh viện đa khoa chất lượng cao Đà Nẵng (Hòa Quý).



- Đầu tư các Bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố (Bãi đỗ xe tại số 255 Phan Chu 
Trinh - giai đoạn 2; Bãi đỗ xe số 166 Hải Phòng; Bãi đỗ xe tại khu đất số 172 đường 
Nguyễn Chí Thanh; Bãi đỗ xe số 10 đường Lý Thường Kiệt và khu đất A2 Nguyễn 
Văn Linh; Bãi đỗ xe tại số 51A Lý Tự Trọng; Bãi đỗ xe khu đất HC12 (đầu cầu Nguyễn 
Văn Trỗi); Bãi đỗ xe tại khu đất phía Đông Nam nút giao thông đường Phạm Văn Đồng 
- Ngô Quyền; Bãi đỗ xe tại khu đất A1.1 (nút Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền); Bãi đỗ 
xe  tại khu đất A1.2 (nút Dương Đình Nghệ - Ngô Quyền); Bãi đỗ xe tại khu đất A16 
(đường Võ Văn Kiệt đi vào); Bãi đỗ xe tại khu đất nút giao Võ Nguyên Giáp - Phan 
Tứ và khu đất phía Tây Võ Nguyên Giáp, tại nút giao đường Bê tông xi măng và đường 
Hồ Xuân Hương; Bãi đậu xe ngầm kết hợp công viên cây xanh, trường mẫu giáo thuộc 
khu dân cư phía Đông Xưởng 38 và 387...).

2. Thống nhất tiến độ, mục tiêu triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, mang 
tính động lực cần tập trung triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 (theo phụ lục 01 đính 
kèm).

3. Chưa thống nhất đưa ra khỏi danh mục dự án công trình trọng điểm động lực 
giai đoạn 2016-2020 đối với 08 dự án và 04 dự án thành phần; đề nghị tiếp tục nghiên 
cứu theo hướng kéo dài thời gian sang giai đoạn sau để tiếp tục nghiên cứu triển khai 
thực hiện (theo phụ lục 02 đính kèm), báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp 
cuối năm 2020. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 

biểu quyết thông qua;
2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 

2018 và Nghị quyết số 252/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân 
dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn 
hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

đúng quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, kỳ họp thứ 12, thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019./.

    CHỦ TỊCH         
Nguyễn Nho Trung         


