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NGHỊ QUYẾT
Quyết định chủ trương đầu tư
dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung yếu các tuyến sông
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2021 - 2026, KỲ HỌP THỨ 5 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
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;
Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 04 tháng
3 năm 2022 về việc chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp tại vị trí xung
yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ban Đô thị
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 dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp
tại vị trí xung yếu các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung
chủ yếu sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một số đoạn kè tại các vị trí xung yếu, có
nguy cơ sạt lở cao trên sông Yên, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện và sông Cu
Đê, nhằm chống sạt lở bờ sông, bảo vệ đất đai, tài sản, hệ thống cơ sở hạ tầng
của nhà nước và nhân dân.
2. Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài kè khoảng 11,07 km.
3. Địa điểm đầu tư: Huyện Hoà Vang, quận Cẩm Lệ, quận Ngũ Hành Sơn,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
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4. Nhóm dự án, loại công trình: Dự án nhóm B, công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn.
5. Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 250.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm
năm mươi tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương.
8. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến năm 2025.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân
thành phố biểu quyết thông qua.
Điều 3. 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 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 5 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 11
tháng 3 năm 2022./.
CHỦ TỊCH

Lương Nguyễn Minh Triết

