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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:288/2020/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020 
  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư  

các dự án đầu tư công nhóm C  
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 27 tháng 6 năm 2019; 
Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc đề nghị xem xét, quyết định giao thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư các 
dự án đầu tư công nhóm C được phân loại theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu 
tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân 
sách thành phố, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và 
các nguồn vốn hợp pháp khác của thành phố. 

Thời hạn giao: Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 
2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX. 

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020.  
Bãi bỏ Nghị quyết số 126/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 

của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành tiêu chí xác định dự án trọng điểm 
nhóm C của thành phố Đà Nẵng. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố: 
a) Căn cứ Nghị quyết này đảm bảo các nguồn lực, các điều kiện cần thiết 

và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư các dự 
án đầu tư công nhóm C trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Luật Đầu 
tư công. 

b) Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm đảm bảo 
khoa học, hiệu quả, đúng quy định. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức 
quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố. Trong đó: 

- Về trình tự, thủ tục, nội dung báo cáo, tiến độ thực hiện đảm bảo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 
(Trình Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến, quyết định về Kế hoạch vốn 
trung hạn đảm bảo quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 55;  Điểm b, Khoản 10, 
Điều 55; Khoản 1, Khoản 2, Điều 62. Cho ý kiến, quyết định về Kế hoạch vốn 
hàng năm theo Khoản 5, Điều 56; Khoản 1, Khoản 2, Điều 63 Luật Đầu tư công 
số 39/2019/QH14). 

- Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định 
mức phân bổ vốn đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thống nhất nguyên tắc, Hội đồng nhân dân cho ý kiến cụ thể về danh 
mục các dự án khởi công mới trước khi thực hiện các thủ tục đề xuất bố trí kế 
hoạch vốn trung hạn và hàng năm. Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện các thủ 
tục đầu tư, đề xuất bố trí vốn trên cơ sở danh mục đã được Hội đồng nhân dân 
thành phố cho ý kiến, trường hợp phát sinh mới cần có giải trình, xin ý kiến cụ 
thể. 

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, 
nhiệm kỳ 2016-2020, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 
2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 04/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  11 tháng 3 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của 
UBND thành phố  Đà Nẵng Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí 
hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGDDT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; 

 Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số174 /TTr-
SGDDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt 
động của ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà nẵng 
  
 
        
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3  năm 2020.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố; Giám đốc 
các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan,tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                              Huỳnh Đức Thơ 
  
.   
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       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 05/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  16 tháng 3 năm 2020                       

 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  
do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
72/TTr-STNMT ngày 13 tháng 02 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực  tài nguyên và môi trường do 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành, cụ thể như sau: 
 
        1.Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND thành phố Đà 
Nẵng  ban hành Quy định về  hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. 
 
        2.  Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của UBND thành phố  Đà 
Nẵng về việc sử dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam trong công tác đo 
đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
  
       3. Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng  
ban hành Quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong 
quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 
       4. Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 của UBND thành phố Đà 
Nẵng  ban hành Quy chế về phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động quan 
trắc, phân tích chất lượng môi trường, quản lý, sử dụng và chia sẻ thông tin quan trắc 
chất lượng môi trường  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 
       5. Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006  của UBND thành phố Đà 
Nẵng  ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22/02/2006 
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của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức 
thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
 
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2020.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng; 
Giám đốc  các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                                KT.CHỦ TỊCH 
                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                   Trần văn Miên  
.   
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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến khích 

xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2022 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 
tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 
2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong 
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Thông tư số 
156/2014/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 864/TTr-
SKHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2019, ý kiến thẩm tra của Sở Tư pháp tại Công văn số 
4232/STP-XDKTVB ngày 18 tháng 11 năm 2019 và kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên 
UBND thành phố theo Công văn số 2199/VP-KTTC ngày 26 tháng 11 năm 2019 của 
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 
phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và Chính sách khuyến 

khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2022, cụ thể như 
sau: 

1. Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2020 - 2022: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm. 

2. Các Chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, 
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng: 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:06 /2020/QĐ-UBND 

 
 Đà Nẵng, ngày  20 tháng 3  năm 2020 
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a) Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theo quy định của pháp 
luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và chính sách khuyến khích xã hội hóa hiện hành. 

b) Chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ: Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu đãi 
về lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất; 
được miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với 
đất theo quy định của pháp luật về thuế và chính sách khuyến khích xã hội hóa hiện 
hành. 

c) Chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng: Cơ sở thực hiện xã hội hóa được 
ưu đãi về thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và chính 
sách khuyến khích xã hội hóa hiện hành. 

d) Chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Cơ sở thực hiện xã hội hóa 
được ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu và chính sách khuyến khích xã hội hóa hiện hành. 

e) Chính sách ưu đãi về tín dụng: Cơ sở thực hiện xã hội hóa được vay vốn tín 
dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của của Trung 
ương và Thành phố và được vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng theo 
quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa 
a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục các loại hình và đáp ứng các 

tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn được quy định tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 
tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 
tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các 
cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, 
thể thao, môi trường và các quy định sửa đổi bổ sung có liên quan. 

b) Dự án xã hội hóa phải thuộc Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt và công bố theo giai 
đoạn 03 (ba) năm theo quy định. 

c) Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm 
căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế. 

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp 
Về chính sách ưu đãi xã hội hóa theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 

22 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố: Trường hợp cơ sở xã hội hóa nằm trong 
Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng giai đoạn 2016 - 2018 đã lựa chọn được nhà đầu tư và đảm bảo thực hiện dự án 
theo quy định của pháp luật hiện hành; đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách 
khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật về xã hội hóa thì tiếp tục áp dụng 
chính sách ưu đãi, khuyến khích xã hội hóa theo quy định tại Quyết định số 
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11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố. 
Điều 4. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này thay thế các quyết định: 
- Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của UBND 

thành phố Đà Nẵng ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối 
với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, 
giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 của UBND 
thành phố về việc bổ sung nội dung tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định một số chính 
sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, 
y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 
UBND thành phố Đà Nẵng; 

- Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của UBND 
thành phố về việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Quy định một số chính sách khuyến 
khích xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 
3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020. 
3. Những nội dung khác liên quan đến chính sách khuyến khích xã hội hoá mà 

không quy định trong Quyết định này thì áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 
69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ; Nghị định số 59/2014/NĐ-
CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 
tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 
23 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác có 
liên quan. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, 

ngành, địa phương có liên quan trong quá trình lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất phải đảm bảo đất dành cho lĩnh vực xã hội hóa tại các quận, huyện 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy hoạch sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu đề xuất UBND thành phố quy hoạch 
các vị trí để phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong quá trình lập quy hoạch 
tổng thể mặt bằng các công trình xây dựng, các khu đô thị mới, khu công nghiệp trên 
cơ sở phù hợp với quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2045. 

3. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: 
a) Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở thực hiện xã hội hóa về quy trình, thủ tục thực 

hiện các chính sách ưu đãi và nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.  
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b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, các sở chuyên ngành và UBND quận, huyện có liên quan tiến hành 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các dự án xã hội hóa theo đúng điều kiện và tiêu 
chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát hiện cơ sở thực hiện 
xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt thì báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định bãi bỏ các ưu đãi, truy thu 
nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 

c) Tổng hợp, báo cáo danh sách các cơ sở xã hội hóa đủ điều kiện được hưởng 
ưu đãi trên địa bàn thành phố và tình hình miễn giảm, ưu đãi theo chính sách xã hội 
hóa tại Quyết định này gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND 
thành phố, Bộ Tài chính theo quy định. 

4. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa lập hồ sơ, thủ tục vay vốn ưu đãi tín dụng đầu tư và tổng hợp, báo cáo 
tình hình hỗ trợ tín dụng hoặc hỗ trợ sau đầu tư cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi 
về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài chính theo 
quy định. 

5. Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở thực 
hiện xã hội hóa quy trình, thủ tục thực hiện chính sách ưu đãi và nghĩa vụ về thuế xuất, 
nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật; tổng hợp, báo cáo tình hình miễn 
giảm, ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu theo chính sách xã hội hóa tại Quyết định này 
theo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Bộ Tài 
chính theo quy định. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 
a) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị có liên 

quan rà soát, tổng hợp trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và 
địa bàn ưu đãi xã hội hóa và Chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành 
phố theo định kỳ 03 (ba) năm một lần cho phù hợp. 

b) Trên cơ sở tổng hợp từ Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và các đơn vị có liên 
quan, báo cáo tình hình thực hiện các ưu đãi theo chính sách khuyến khích xã hội hóa 
tại Quyết định này cho UBND thành phố, Bộ Tài chính theo quy định. 

7. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Lao 
động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa và Thể thao; Tài chính; Tài nguyên và Môi 
trường; Tư pháp; Xây dựng; Y tế; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Cục 
trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố 
Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                              Huỳnh Đức Thơ
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PHỤ LỤC 
Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2022 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  06  /2020/QĐ-UBND ngày 20  tháng  3  năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Địa bàn Lĩnh vực xã hội hóa Loại hình 

Lĩnh vực Giám định tư pháp Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập (Văn phòng giám 
định tư pháp) 

Lĩnh vực Môi trường Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải/chất thải nguy hại (kể cả 
chất thải y tế) 1 Quận Hải Châu 

Trên toàn quận 

Lĩnh vực Y tế Cơ sở cung cấp dịch vụ xét nghiệm, kiểm nghiệm vệ sinh an 
toàn thực phẩm 

Lĩnh vực Giám định tư pháp Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập (Văn phòng giám 
định tư pháp) 

2 Quận Thanh Khê 
Trên toàn quận 

Lĩnh vực Môi trường Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải/chất thải nguy hại (kể cả 
chất thải y tế) 

Lĩnh vực Giáo dục  Trường mầm non, Trường tiểu học, Trường trung học cơ sở 

3 Quận Liên Chiểu 
Trên toàn quận Lĩnh vực Môi trường 

- Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải/chất thải nguy hại (kể 
cả chất thải y tế) 
- Cở sở xử lý rác thải/ chất thải nguy hại (kể cả chất thải y tế) 

Lĩnh vực Môi trường  Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải/chất thải nguy hại (kể cả 
chất thải y tế) 4 Quận Sơn Trà 

Trên toàn quận 
Lĩnh vực Thể thao - Tất cả các loại hình 
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STT Địa bàn Lĩnh vực xã hội hóa Loại hình 

Quận Sơn Trà (tt) 
Trên toàn quận Lĩnh vực Giáo dục - Tất cả các loại hình 

Lĩnh vực Môi trường Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải/chất thải nguy hại (kể cả 
chất thải y tế) 

Lĩnh vực Giáo dục - Tất cả các loại hình 
Lĩnh vực Thể thao - Tất cả các loại hình 5 Quận Ngũ Hành Sơn 

Trên toàn quận 

Lĩnh vực Văn hóa 
- Khu văn hóa đa năng ngoài công lập 
- Sân thể thao 
- Nhà tập luyện thể thao 

Lĩnh vực Giáo dục Trường mầm non, Trường Tiểu học, Trường trung học cơ sở 

Lĩnh vực Môi trường 
- Cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải/ chất thải nguy hại (kể 
cả chất thải y tế) 
- Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ, phân tán 

6 Quận Cẩm Lệ 
Trên toàn quận 

Lĩnh vực Y tế Cơ sở chăm sóc người cao tuổi 
Lĩnh vực Môi trường - Tất cả các loại hình 
Lĩnh vực Y tế - Tất cả các loại hình 
Lĩnh vực Văn hóa - Tất cả các loại hình 
Lĩnh vực Thể thao - Tất cả các loại hình 
Lĩnh vực Giáo dục - Tất cả các loại hình 

7 Huyện Hòa Vang 
Trên toàn quận 

Lĩnh vực Dạy nghề - Tất cả các loại hình 
8 Huyện Đảo Hoàng Sa Tất cả các lĩnh vực - Tất cả các loại hình 
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QUYẾT ĐỊNH 

 

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do  
UBND thành phố  Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản  quy phạm phápluật ngày 22tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc  Sở Nội vụ tại Tờ trình số 512/TTr-SNV ngày 26 
tháng 02 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

      Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành 
thuộc lĩnh vực Nội vụ gồm: 
 
        1.Quyết định số 570/1998/QĐ-UB ngày 23/01/1998 của UBND thành phố về việc 
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm tra quy tắc đô thị 
quận, huyện. 
 
       2.  Quyết định số 70/2000/QĐ-UB ngày 28/6/2000 của UBND thành phố về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 11/2000/QĐ-TTg ngày 24/01/2000 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Thông báo số 255/TB-TW về chủ trương đối 
với đạo Tin lành trong tình hình mới. 
 
       3. Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND thành phố ban 
hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân thành phố, quận, huyện trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 
 
       4. Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND thành phố ban 
hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 
thuộc thành phố Đà Nẵng. 
 

       ỦY BAN NHÂN DÂN 
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 07/2020/QĐ-UBND   Đà Nẵng, ngày  20 tháng 3 năm 2020 
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       5. Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND thành phố ban 
hành Quy định về biển tên cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố Đà 
Nẵng quản lý. 
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3  năm 2020.  
      Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố ; Giám đốc 
Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch 
UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                               
                                                                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                            Huỳnh Đức Thơ 
  
.   
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NGHỊ QUYẾT 

Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2020  
 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của 

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 1196/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 và Tờ trình số 
1335/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 
2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 399/BC-HĐND ngày 
11 tháng 3 năm 2020 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ:  
 

Điều 1. Thông qua Danh mục 10 công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung 
năm 2020; Tổng diện tích: 36,2232ha (Kèm theo Phụ lục). 

Điều 2: Điều chỉnh diện tích thu hồi đất năm 2020 để làm Công viên công 
cộng tại dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu từ 8,5ha (theo Nghị quyết 
186/NQ-HĐND ngày 19/10/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố) thành thu 
hồi diện tích 2,4486ha.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 289/NQ-HĐND      Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020 
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1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết 
này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, 
lưu ý một số nội dung, đề nghị của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố tại 
Báo cáo thẩm tra số 399/BC-HĐND ngày 11 tháng 3 năm 2020. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám 
sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 
2020./. 
 

 
 

 

  

CHỦ TỊCH  

 Nguyễn Nho Trung 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẦN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020 
(Kèm theo Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của HĐND thành phố) 

 

 

 

STT 

 

 

Tổ chức đề nghị 

 

 

Địa điểm 

 

Tổng diện 
tích dự án 

(m2) 

Diện tích 
đất dự kiến 
thu hồi bổ 
sung trong 
năm 2020 

(m2) 

 

 

Chủ trương thực hiện 

Mục đích sử dụng 

1 UBND quận Cẩm Lệ Hòa Thọ Tây 11.171 11.171 QĐ số 4482/QĐ-
UBND ngày 

07/10/2019 của UBND 
TP 

Đường gom dọc đường sắt 
từ cầu vượt Hòa Cầm đến 

Cầu Đỏ 

2 UBND quận Liên Chiểu Hòa Khánh Bắc 1.873 1.873 QĐ số 3490/QĐ-
UBND ngày 28/6/2017 

của UBND TP 

Công trình nâng tiết diện 
đường dây 110kV TBA 

220kV Hòa Khánh – TBA 
220kV Huế 1 

3 UBND quận Liên Chiểu Hòa Khánh Nam 89.382 89.382 QĐ số 4647/QĐ-
UBND ngày 

14/10/2019 của UBND 
TP 

Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy 
xử lý rác thải tại khu vực 

Bãi rác Khánh Sơn 
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4 UBND quận Thanh Khê Thanh Khê Đông 19.289,6 900 QĐ số 248/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2020 của 

UBND TP 

Trung tâm Y tế quận Thanh 
Khê (thu hồi đất để mở 

rộng đường Nguyễn Ngọc 
Du) 

5 UBND quận Thanh Khê An Khê 18.131 3.929 QĐ số 462/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2020 của 

UBND TP 

Khu vực phía Tây hồ điều 
tiết thuộc dự án KDC Phần 

Lăng 2 (giai đoạn 2) 

6 UBND quận Thanh Khê Xuân Hà, Thanh 
Khê Đông, Thanh 

Khê Tây 

29.771 29.771 QĐ số 5578/QĐ-
UBND ngày 

07/12/2019 của UBND 
TP 

Đường dây 220kV Hòa 
Khánh – Hải Châu (đoạn từ 
TBA 220kV Hải Châu đến 
điểm VT14 trước cổng vào 

KCN Hòa Khánh) 

7 UBND quận Thanh Khê An Khê 720 720 QĐ số 246/QĐ-UBND 
ngày 20/01/2020 của 

UBND TP 

Nối thông tuyến đường 
Trần Thái Tông đến đường 

Phạm Ngọc Mậu 

8 UBND huyện Hòa Vang Hòa Nhơn 254.072 100.000 QĐ số 74/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2020 của 

UBND TP 

Khu dân cư phía Nam Khu 
TĐC dọc hai bên tuyến 
đường Hòa Thọ - Hòa 

Nhơn 

9 UBND huyện Hòa Vang Hòa Nhơn 287.565 100.000 QĐ số 66/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2020 của 

UBND TP 

Khu dân cư phía Bắc Khu 
TĐC dọc hai bên tuyến 
đường Hòa Thọ - Hòa 

Nhơn 
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10 UBND quận Ngũ Hành 
Sơn 

Khuê Mỹ Điều chỉnh 
diện tích thu 

hồi đất từ 
85.000  

xuống còn 
24.486 

Điều chỉnh 
diện tích thu 

hồi đất từ 
85.000  

xuống còn 
24.486 

QĐ số 708/QĐ-UBND 
ngày 02/3/2020 của 

UBND TP 

Công viên công cộng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 
Số: 290/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;  
Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và 
Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại: Tờ trình số 365/TTr-UBND 
ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 
biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân; Tờ trình số 366/TTr-UBND 
ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu 
biệt thự sinh thái phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân; Tờ trình số 373/TTr-
UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án Khu đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái; Tờ trình số 374/TTr-
UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư 
dự án Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông; Báo cáo thẩm tra số 399/BC-HĐND 
ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến 
thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Thống nhất để Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương 

đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà ở, gồm: Khu biệt thự sinh thái phía Tây 
đường tránh Nam hầm Hải Vân; Khu biệt thự sinh thái phía Đông đường tránh Nam 
hầm Hải Vân; Khu đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái và Khu biệt thự 
sinh thái hồ Trước Đông (kèm theo phụ lục). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết 

này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thi hành Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám 
sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả tốt. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua và có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 năm 
2020./. 

 

 
 
 

 
 

CHỦ TỊCH  
 Nguyễn Nho Trung 
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PHỤ LỤC 
 (Kèm theo Nghị quyết số 290/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của  

HĐND thành phố Đà Nẵng) 
 

1. Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân thuộc 
xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Hình thức đầu tư: Nhà nước tổ chức đấu thầu dự án để 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật; Tổng diện tích sử dụng 
đất: 972.304 m2; Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 1.370 tỷ; Thời gian thực hiện dự 
án: 50 năm kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

2. Dự án Khu biệt thự sinh thái phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân thuộc 
xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; Hình thức đầu tư: Nhà nước tổ chức đấu thầu dự án để 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật; Tổng diện tích sử dụng 
đất: 601.235 m2; Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 619 tỷ; Thời gian thực hiện dự án: 
50 năm kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

3. Dự án Khu đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái thuộc xã Hòa 
Sơn, huyện Hòa Vang; Hình thức đầu tư: Nhà nước tổ chức đấu thầu dự án để lựa chọn 
nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật; Tổng diện tích sử dụng đất: 874.456 
m2; Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 919 tỷ; Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ 
ngày ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 

4. Dự án Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa 
Vang; Hình thức đầu tư: Nhà nước tổ chức đấu thầu dự án để lựa chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án theo quy định pháp luật; Tổng diện tích sử dụng đất: 997.784 m2; Dự kiến 
tổng mức đầu tư: khoảng 769 tỷ; Thời gian thực hiện dự án: 50 năm kể từ ngày ban 
hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. 
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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:291/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2020 

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 IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 1000/TTr-UBND 

ngày 22 tháng 02 năm 2020 về phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải 
(giai đoạn 2); Tờ trình số 372/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 về việc quyết 
định chủ trương đầu tư Dự án đền bù giải tỏa thuộc Trường bắn - Thao trường huấn 
luyện gắn với khu sơ tán thành phố Đà Nẵng; Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 04 tháng 
01 năm 2020 về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường giao thông kết 
nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ; Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 
2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án 
tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu TĐC Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn 
Thái); Tờ trình số 529/TTr-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Hòa 
Phong - Hòa Tiến (ADB5); Tờ trình số 705/TTr-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 
về việc quyết định chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Cảnh 
quan nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên; Tờ trình số 1203/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 
năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa thể thao phía 
Bắc quận Sơn Trà; Tờ trình số 1193/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2020 về việc 
quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Giám sát tàu thuyền thuộc Đề án xây 
dựng thành phố thông minh; Tờ trình số 765/TTr-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Tuyến 
đường nối thông tuyến đường Trần Thái Tông đến đường Phạm Ngọc Mậu; Tờ trình 
số 971/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
Dự án Đầu tư xây dựng các hạng mục cơ bản, thiết yếu tại Câu lạc bộ đua thuyền Đồng 
Nghệ; Tờ trình số 703/TTr-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 về đề nghị phê duyệt 
điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; 
Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc đề nghị phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước; Tờ 
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trình số 1484/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc đề nghị phê duyệt điều 
chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Vườn tượng Apec mở rộng; Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách 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, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối 
với 10 dự án: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); Đền bù 
giải tỏa thuộc Trường bắn - Thao trường huấn luyện gắn với khu sơ tán thành phố Đà 
Nẵng; Tuyến đường giao thông kết nối đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ; Tuyến đường 
Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu TĐC Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái); Nâng cấp, 
cải tạo đường Hòa Phong-Hòa Tiến (ADB5); Cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa 
Liên; Trung tâm Văn hóa thể thao phía Bắc quận Sơn Trà; Giám sát tàu thuyền thuộc 
Đề án xây dựng thành phố thông minh; Tuyến đường nối thông tuyến đường Trần Thái 
Tông đến đường Phạm Ngọc Mậu; Đầu tư xây dựng các hạng mục cơ bản, thiết yếu tại 
Câu lạc bộ đua thuyền Đồng Nghệ. 

(Theo phụ lục 1 đính kèm) 
Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với 03 dự án: Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng; Hạ tầng 
kỹ thuật Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước; Vườn tượng Apec mở rộng. 

(Theo phụ lục 2 đính kèm) 
 Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để triển 
khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp 
luật liên quan. Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị chỉ đạo một số lưu ý sau: 

 - Rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động 
môi trường theo quy định đối với các dự án trước khi trình phê duyệt dự án đầu tư. 

- Rà soát quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù 
hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả. Nâng cao chất lượng tư vấn thiết kế, 
thẩm định giá, lập dự toán công trình đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.  

- Tăng cường kiểm tra tính kỷ luật ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 
tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện thanh, 
quyết toán công trình theo đúng quy định, hạn chế phát sinh tăng tổng mức đầu tư đã 
thông qua. 

- Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng (đối với một số dự án có liên quan) 
đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; đẩy nhanh tiến độ giải tỏa theo đúng kế 
hoạch đặt ra.  

- Đề xuất cân đối, bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm cho các công trình, 
dự án; ưu tiên công trình, dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, động lực của 
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thành phố, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử 
tri. 

- Rà soát, sớm bổ sung danh mục thu hồi đất đối với các dự án có liên quan trình 
Hội đồng nhân dân thành phố thông qua theo quy định. 

- Đối với từng dự án cụ thể, đề nghị chỉ đạo thực hiện một số lưu ý ở bảng chi 
tiết đính kèm.  

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2020 và có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./. 

 
. CHỦ TỊCH 

Nguyễn Nho Trung 
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PHU LỤC 1 
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 
ĐVT: đồng 

 
 

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 

nguồ
n vốn 

Thời 
gian, 
địa 

điểm 
thực 
hiện 

dự án 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình thực 

hiện 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
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1 

Tu bổ, 
phục hồi 
và tôn tạo 
di tích 
Thành 
Điện Hải 
(giai đoạn 
2) (Tờ 
trình số 
1000./TTr-
UBND 
ngày 22 
tháng 02 
năm 2020) 

Dự án Tu bổ, phục hồi 
và tôn tạo di tích Thành 
Điện Hải (giai đoạn 2) 
nhằm bảo tồn tối đa các 
thành phần, dấu vết cấu 
thành di tích gốc, tái tạo 
một phần không gian 
cảnh quan và thành phần 
kiến trúc gốc trong khu 
vực thành nội. Bổ sung 
một số thành phần kiến 
trúc mới nhằm làm rõ 
hơn giá trị gốc của di 
tích, tôn vinh và phát 
huy giá trị của di tích 
trong cuộc sống đương 
đại 

Dự án đầu tư Tu bổ, phục hồi và tôn 
tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 
2) bao gồm các nội dung công việc 
chính sau: 
- Hạ giải, di dời các thành phần, công 
trình không phù hợp 
- Tiến hành thám sát khảo cổ học (trừ 
các vị trí đã được khảo sát để xây 
dựng các công trình lớn bên trong). 
- Phục dựng cổng thành phía Đông 
- Phục dựng cổng và cầu phía Tây 
- Phục dựng kỳ đài 
- Sắp đặt, bảo quản và bổ sung các 
khẩu thần công 
- Phục dựng nhà để súng 
- Tu bổ các bờ tường thành  
- Làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt 
trong và ngoài tường thành 
- Tôn tạo tượng đài danh tướng 
Nguyễn Tri Phương 
- Xây dựng Miếu thờ 
- Xây dựng Nhà trưng bày 
- Xây dựng nhà nghỉ chân tại vị trí 
hướng Bắc chếch Đông trong tổng thể 
khu di tích 
- Hệ thống Bia biển chỉ dẫn, giới 
thiệu. 
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cấp điện; 
Cấp thoát, nước; PCCC; Chống mối 
và Vệ sinh môi trường khu vực…  

Dự án 
nhóm 
B, 
Công 
trình 
dân 
dụng 
cấp II 

84.314.060.000 

Vốn 
Ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2019-
2022. 

Phường 
Thạch 
Thang, 
quận 
Hải 

Châu. 

 

2 

Đền bù 
giải tỏa 
thuộc 
Trường 

Đền bù giải tỏa để có 
mặt bằng thực hiện đầu 
tư xây dựng Trường bắn 
- Thao trường huấn 

Đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng 
thuộc dự án trường bắn, thao trường 
huấn luyện gắn với khu sơ tán thành 
phố theo quy hoạch chi tiết TL 1:500 

Dự án 
nhóm B 

95.045.791.000 

 

Vốn 
ngân 
sách 

Năm 
2019-
2021. 

Xã Hòa 

- Đề nghị rà soát, 
lập dự án đầu tư 
tổng thể (bao 
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bắn - Thao 
trường 
huấn luyện 
gắn với 
khu sơ tán 
thành phố 
(Tờ trình 
số 
372/TTr-
UBND 
ngày 20 
tháng 01 
năm 2020) 

luyện gắn với khu sơ tán 
thành phố. 

được duyệt tại Quyết định số 
5189/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 
của UBND thành phố với tổng diện 
tích đất cần giải tỏa là 1.081.164m2 
 

thành 
phố 

Ninh và 
xã Hòa 
Nhơn, 
Huyện 
Hòa 
Vang 

gồm hạng mục 
xây lắp và hạng 
mục giải phóng 
mặt bằng) trình 
cấp có thẩm 
quyền quyết định 
chủ trương đầu 
tư dự án theo 
đúng quy định 
của Luật đầu tư 
công 2019. Tổ 
chức triển khai 
thực hiện dự án 
đảm bảo theo 
đúng quy hoạch 
đã được phê 
duyệt. 

3 

Tuyến 
đường 
giao thông 
kết nối 
đường 
ĐT601 và 
thôn Lộc 
Mỹ (Tờ 
trình 
48/TTr-
UBND 
ngày 
04/01/202
0 

Đầu tư xây dựng tuyến 
đường giao thông kết 
nối đường ĐT 601 và 
thôn Lộc Mỹ nhằm hoàn 
thiện mạng lưới giao 
thông đã được quy 
hoạch, kết nối hoàn 
thiện giữa khu vực Nam 
sông Cu Đê và ĐT601, 
tạo thêm 1 tuyến đường 
kết nối giữa đường Bắc 
Thủy Tú - Phò Nam và 
đường ĐT601 thuộc xã 
Hòa Bắc, giảm tải cho 

Tuyến đường giao thông kết nối 
đường ĐT601 và thôn Lộc Mỹ có 
điểm đầu giao với tuyến đường 
ĐT601, điểm cuối giao với đường 
ADB Bắc Thủy Tú – Phò Nam, tổng 
chiều dài dự kiến 1,180 Km được đầu 
tư xây dựng với các nội dung chủ yếu 
như sau: 
- Tuyến đường sau khi xây dựng đạt 
yêu cầu đường ô tô cấp IV theo tiêu 
chuẩn TCNV4054-2005, vận tốc thiết 
kế Vtk=60Km/h, mô đun đàn hồi yêu 
cầu Eyc≥133Mpa. Tần suất thiết kế 
cầu P = 1%. Tần suất thiết kế đường 

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình 
giao 
thông 
cấp III 

93.044.762.000 

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

năm 
2020- 
2023 

Huyện 
Hòa 
Vang 

Cần có sự khớp 
nối và tổ chức 
giao thông hợp 
lý tại vị trí kết 
nối tuyến 
đường ADB 
Bắc Thủy Tú – 
Phò Nam và 
đường ĐT 601; 
Nghiên cứu kỹ 
điều kiện thủy 
văn tại khu vực 
để có phương 



30 CÔNG BÁO/Số 13 + 14/Ngày 24-3-2020  

cầu Trường Định, cầu 
Phò Nam có tải trọng 
khai thác thấp. Đồng 
thời giải quyết vấn đề 
giao thông trong công 
tác cứu hộ, cứu nạn, rút 
ngắn khoảng cách đi 
trung tâm xã Hòa Bắc 

P = 5%. Tải trọng thiết kế cầu HL93, 
tải trọng người đi bộ P = 3x10-3Mpa. 
- Quy mô mặt cắt ngang:  
+ Mặt cắt ngang đường, Bn = (1,0 + 
7,5 + 1,0) = 9,5m. Mặt đường rộng 
7,5m, lề đường mỗi bên rộng 1,0m (đã 
bao gồm lề gia cố mỗi bên rộng 
0,5m). 
+ Mặt cắt ngang cầu, B = 0,5 + 1,5 + 
0,25 + 7,5 + 0,25 + 1,5 + 0,5 = 12m. 
Mặt cầu rộng 7,5m, lề bộ hành mỗi 
bên rộng 1,5m, dải phân cách phần xe 
chạy và lề bộ hành 0,25m, gờ chắn 
bánh 0,5m. 
- Kết cấu mặt đường cấp cao A1 bằng 
bê tông nhựa trên nền cấp phối đá 
dăm. 
- Các đoạn tuyến đường thường xuyên 
ngập nước gia cố mái ta luy bằng tấm 
ốp bê tông cốt thép kích thước 
(40x40x5)cm, đoạn tuyến đắp dọc bờ 
sông, suối gia cố ta luy bằng đá hộc 
xây vữa M100. 
- Cầu qua sông Cu Đê tại Km0+527: 
Quy mô cầu bằng 3 nhịp dầm bê tông 
cốt thép dự ứng lực Super T, khẩu độ 
39,15+40+39,15 = 118,3m, chiều dài 
toàn cầu 129,3m, mố trụ cầu bằng bê 
tông cốt thép trên hệ móng cọc bê 
tông cốt thép. 
- Cầu qua suối Bàu Bàng tại 
Km0+785: Quy mô cầu bằng 1 nhịp 
dầm bê tông cốt thép dự ứng lực 
Super T, khẩu độ 38,3m, chiều dài 

án xây dựng 
kết cấu công 
trình cầu 
đường, đảm 
bảo tiêu chuẩn 
kỹ thuật, an 
toàn cao, đồng 
bộ, tránh sạt lỡ 
khi có mưa, 
bão, lũ; Đây là 
tuyến đường có 
nền đường cao, 
cần thiết phải 
có các giải 
pháp để đảm 
bảo an toàn 
trong quá trình 
vận hành, sử 
dụng. 
 



 CÔNG BÁO/Số 13 + 14/Ngày 24-3-2020 31 

toàn cầu 51,30m, mố cầu bằng bê tông 
cốt thép trên hệ móng cọc bê tông cốt 
thép. 
- Tổ chức giao thông theo quy chuẩn 
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 
41:2016 của Bộ giao thông vận tải. 
- Cây xanh: Trồng cây Muồng tím, 
đường kính gốc (7÷8)cm. 
- Xây dựng mới hệ thống cấp nước, 
cấp điện, điện chiếu sáng theo quy 
định. 
 

4 

Tuyến 
đường Lê 
Trọng Tấn 
(đoạn từ 

Khu TĐC 
Phước Lý 

6 đến 
đường 
Hoàng 
Văn Thái) 
(Tờ trình 
56/TTr-
UBND 
ngày 06 
tháng 01 
năm 2020)  

Đầu tư tuyến đường Lê 
Trọng Tấn (đoạn từ Khu 
TĐC Phước Lý 6 đến 
đường Hoàng Văn Thái) 
nhằm mục tiêu hoàn 
thiện tuyến đường Lê 
Trọng Tấn, đảm bảo 
việc kết nối giao thông 
khu vực các phường 
Hòa Phát, Hòa An thuộc 
quận Cẩm Lệ với khu 
vực phường Hòa Khánh 
Nam, quận Liên Chiểu 
và các xã Hòa Sơn, Hòa 
Ninh, Hòa Bắc, khu vực 
Bà Nà Hill thuộc huyện 
Hòa Vang với đường 
quốc Lộ 1A  (tại đường 
Trường Chinh), đảm 
bảo an ninh quốc phòng,  
công tác cứu hộ, cứu nạn 
trong mùa mưa lũ và 

Tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ 
Khu TĐC Phước Lý 6 đến đường 
Hoàng Văn Thái) có điểm đầu từ Khu 
tái định cư Phước Lý 6, điểm cuối 
giao với đường Hoàng Văn Thái, tổng 
chiều dài dự kiến 1,395 Km được đầu 
tư xây dựng với các nội dung chủ yếu 
như sau: 
- Hướng tuyến cơ bản bám theo hiện 
trạng. Đoạn tuyến sau khi cải tạo, 
nâng cấp đạt yêu cầu đường phố chính 
thứ yếu theo tiêu chuẩn thiết kế đường 
đô thị TCVN 104-2007, vận tốc thiết 
kế Vtk=50Km/h, mô đun đàn hồi yêu 
cầu Eyc≥133Mpa. 
- Quy mô mặt cắt ngang: Bn = (5,0 + 
10,5 + 5,0) = 20,5m. 
- Kết cấu mặt đường cấp cao A1 bằng 
bê tông nhựa trên nền cấp phối đá 
dăm. 
- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát 
nước ngang, thoát nước dọc theo nội 

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình 
giao 
thông 
cấp III 

95.101.876.000  

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

năm 
2020- 
2023 
Quận 
Liên 

Chiểu 
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góp phần thúc đẩy kinh 
tế xã hội khu vực phía 
Tây thành phố Đà Nẵng. 
Đồng thời, bổ sung thêm 
phương án vận chuyển 
rác thải từ trung tâm 
thành phố đến bãi rác 
Khánh Sơn trong trường 
hợp cần thiết. 

dung Quyết định số 580/QĐ-SXD 
ngày 09/12/2016 của Sở Xây dựng về 
việc phê duyệt quy hoạch hạ tầng 
tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ 
Khu TĐC Phước Lý 6 đến đường 
Hoàng Văn Thái), cụ thể: 
 + Hướng thoát nước: Mương dọc hai 
bên vỉa hè tập trung thoát nước vào 
tuyến cống thoát nước chính khu vực 
khẩu độ 2x(2200x200). 
 + Mương thoát nước dọc bằng ống bê 
tông ly tâm khẩu độ từ D60 đến D150 
cm và mương bê tông cốt thép khẩu 
độ BxH = (200x150)cm. 
+ Cống qua đường bằng cống tròn 
khẩu độ từ D60 đến D150 cm, và cống 
hộp bê tông cốt thép khẩu độ BxH = 
(200x150)cm. 
- Bó vỉa bằng bê tông xi măng lắp 
ghép, chân bó vỉa bê tông đá 1x2 
M200 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm. 
- Vỉa hè lát gạch Block dày 6cm, trên 
lớp cát đệm dày 5cm và lớp vữa dày 
3,0cm. 
- Tổ chức giao thông theo quy chuẩn 
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 
41:2016 của Bộ giao thông vận tải. 
- Cây xanh: Trồng cây Muồng tím, 
đường kính gốc (7÷8)cm. 
- Cấp nước: Nguồn cấp nước từ tuyến 
ống cấp nước D315 cuối tuyến đoạn 
đường đã thi công đến khu dân cư 
Phước Lý 6. Lắp đặt ống D315 HĐPE 
đi trên vỉa hè bên phải tuyến kết hợp 
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ống gang qua đường D300 DI và 
D200 DI. Ống cấp D63 HDPE cấp 
nước đến các hộ gia đình. 
- Cấp điện, điện chiếu sáng: Tháo dỡ 
đường dây trung thế 22kV và đường 
dây hạ thế 0,4kV hiện trạng và di dời 
đến vị trí mới theo quy hoạch được 
duyệt. Đầu tư xây dựng mới hệ thống 
điện chiếu sáng theo quy định. 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Nâng cấp, 
cải tạo 
đường Hòa 
Phong-
Hòa Tiến 
(ADB5) 
(Tờ trình 
529/TTr-
UBND 
ngày 30 
tháng 01 
năm 2020) 

- Xây dựng các tuyến 
đường giao thông theo 
quy hoạch giao thông 
huyện Hòa Vang đến 
năm 2030. 
- Tạo trục đường chính 
đô thị kết nối giao thông 
khu vực phía Đông Nam 
thành phố với Trung tâm 
hành chính huyện Hòa 
Vang, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc đi lại 
của nhân dân. Hạn chế 
tình trạng tai nạn giao 
thông trên địa bàn huyện 
và thành phố. 
- Phát triển các vùng đô 
thị mới, tạo điều kiện 
phát triển kinh tế xã hội 
cho nhân dân trong khu 
vực. 
 

Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường Hòa Phong - Hòa Tiến (ADB5) 
với điểm đầu tuyến giao QL14B (tại 
Trung tâm hành chính huyện Hòa 
Vang), điểm cuối giao đường ĐT605 
(tại UBND xã Hòa Tiến). Tổng chiều 
dài tuyến L=5,3km với các nội dung 
chủ yếu như sau: 
- Tuyến đường sau khi xây dựng đạt 
yêu cầu đường phố chính khu vực 
theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 
TCVN104-2007. 
- Mặt cắt ngang: 
Bn=(5,0+15,0+5,0)=25,0m, đoạn qua 
cầu vượt đường cao tốc Đà Nẵng – 
Quảng Ngãi thu hẹp vỉa hè để phù hợp 
với khẩu độ cầu vượt đường cao tốc 
Đà Nẵng Quảng Ngãi đã đầu tư xây 
dựng. 
- Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 
130Mpa. Tải trọng công trình trên 
tuyến HL93, tải trọng người đi bộ 
300kg/m2. 
- Tần suất thiết kế nền đường, cầu nhỏ 
và cống P = 5%, Cầu lớn P= 1% 

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình 
giao 
thông 
cấp II  

286.807.498.000  

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2020- 
2022 

Huyện 
Hòa 
Vang 

Đề nghị sớm 
phê duyệt quy 
hoạch vệt khai 
thác sử dụng 
đất 02 bên 
đường để đồng 
bộ trong chính 
sách giải tỏa 
đền bù, hiệu 
quả quản lý sử 
dụng đất và 
quản lý quy 
hoạch, tránh 
xây dựng trái 
phép tại khu 
vực; Khớp nối 
và tổ chức giao 
thông hợp lý tại 
điểm đầu, điểm 
cuối tuyến 
đường và các 
tuyến đường 
dân sinh kết nối 
vào tuyến 
đường ADB5; 
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- Kết cấu mặt đường bằng bê tông 
nhựa trên nền cấp phối đá dăm. 
- Hệ thống thoát nước dọc: Sử dụng 
ống bê tông ly tâm khẩu độ D800.  
- Cống thoát nước ngang đường: Tận 
dụng lại toàn bộ cống trên tuyến, thiết 
kế mở rộng. Sử dụng cống dạng cống 
hộp, cống tròn lắp ghép, đổ tại chỗ 
khẩu độ từ D100, (100x100)cm đến 
(360x360)cm. 
- Cầu: Tận dụng cầu sông Yên, 
L=104m, cầu suối Đá L=29m, mở 
rộng khổ cầu bằng khổ mặt đường. 
- Bó vỉa bằng bê tông xi măng lắp 
ghép, chân bó vỉa bê tông đá 1x2 
M200 đổ tại chỗ trên lớp đá dăm đệm. 
- Vỉa hè lát gạch Terrazo dày 3cm, 
trên lớp vữa ximăng M75 dày 2cm và 
lớp bê tông đá 4x6 dày 10cm. 
- Tổ chức giao thông theo quy chuẩn 
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 
41: 2016 của Bộ giao thông vận tải. 
- Cấp điện, điện chiếu sáng và thông 
tin liên lạc: Di dời hệ thống điện và 
thông tin liên lạc theo quy hoạch mở 
rộng mới tuyến đường, xây dựng mới 
hệ thống điện chiếu sáng. 
- Cấp nước: Di dời hệ thống cấp nước 
theo quy hoạch mở rộng mới tuyến 
đường. 
- Tổ chức giao thông theo quy chuẩn 
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 
41:2016 của Bộ giao thông vận tải. 
 

Khớp nối, đồng 
bộ về hạ tầng 
đối với khu vực 
dân cư giữ lại 
chỉnh trang, 
chú trọng hệ 
thống thu gom 
nước mưa, 
nước thải sinh 
hoạt đảm bảo 
theo quy định 
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6 

Cảnh quan 
Nghĩa 
trang liệt 
sĩ xã Hòa 
Liên (Tờ 
trình số 
705./TTr-
UBND 
ngày 11 
tháng 02 
năm 2020) 
 

Dự án đầu tư nhằm góp 
phần tri ân với các liệt sĩ 
đã khuất, tạo nơi thăm 
viếng, thực hiện các 
hoạt động tâm linh của 
người thân các liệt sĩ; 
đồng thời, xây dựng 
hoàn thiện, đồng bộ 
công trình Nghĩa trang 
liệt sĩ Hòa Liên, tạo 
cảnh quan chung và đảm 
bảo khoảng cách ly với 
các cơ sở hạ tầng khác 
xung quanh 

1. Đền bù, giải tỏa: Thực hiện giải tỏa 
để mở rộng khu nghĩa trang hiện trạng 
với diện tích mở rộng 6.689m2. 
2. Phần Xây lắp 
-  Xây kè, gia cố mái taluy BTCT chắn 
đất và san lấp mở rộng khu nghĩa 
trang hiện trạng; Xây mới cổng lối 
vào chính, bậc cấp lối lên nghĩa trang. 
- Xây mới Nhà quản trang 01 tầng  
- Cải tạo, sửa chữa 02 nhà bia hiện 
trạng. 
- Xây mới sân vườn, bồn hoa, lối đi và 
hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu 
sáng trang trí cho phần diện tích mở 
rộng. 
- Xây mới hàng rào khu vực sân vườn 
mở rộng. 

Dự án 
nhóm 
C; 
Công 
trình 
Hạ tầng 
kỹ thuật 
cấp IV 

10.365.720.000 

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2020-
2021. 

Xã Hoà 
Liên 

 

7 

Trung tâm 
Văn hóa 
thể thao 
phía Bắc 
quận Sơn 
Trà 
(Tờ trình 
số 
1203/TTr-
UBND 
ngày 02 
tháng 3 
năm 2020) 
 

Đầu tư xây dựng Trung 
tâm Văn hóa thể thao 
phía Bắc quận Sơn Trà 
nhằm hoàn thiện cơ sở 
vật chất, đáp ứng nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa, 
nâng cao đời sống tinh 
thần của người dân trên 
địa bàn quận. 

 

a) Phần Xây lắp 
- Xây mới Khối Nhà đa năng 01 
tầng. Diện tích xây dựng khoảng 
958m2. 
- Khối nhà câu lạc bộ. Diện tích xây 
dựng khoảng 306m2. 
- Xây mới nhà để xe, diện tích: 
145m2. 
- Sân vui chơi trẻ em, đường nội bộ, 
bồn hoa, bó vỉa, diện tích: 2.141m2. 
- Sân bóng đá mini lát thảm cỏ nhân 
tạo, diện tích: 800m2. 
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm 
theo.  
b) Phần thiết bị:  Thiết bị Xây lắp 
công trình, PCCC. Đèn cao áp ngoài 
nhà. Thiết bị thông tin liên lạc. Thiết 

Dự án 
nhóm C 
thuộc 
lĩnh vực 
văn 
hóa, 
công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III. 

18.184.911.000 

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2020 - 
2022. 

Phường 
An Hải 

Bắc, 
quận 

Sơn Trà 

Đề nghị UBND 
thành phố 
nghiên cứu bổ 
sung hạng mục 
bể bơi để phục 
vụ nhu cầu học 
bơi của học 
sinh ở khu vực; 
đồng thời lưu ý 
có giải pháp 
quản lý, khai 
thác một cách 
hiệu quả công 
trình sau khi 
đưa vào sử 
dụng 
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bị tập thể dục thể thao và thiết bị vui 
chơi giải trí cho trẻ em. 
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8 

Giám sát 
tàu thuyền 
thuộc Đề 
án xây 
dựng 
thành phố 
thông 
minh 
(Tờ trình 
số 
1193/TTr-
UBND 
ngày 02 
tháng 3 
năm 2020) 

Xây dựng hạ tầng thiết 
bị và nền tảng phần 
mềm tích hợp mở để 
tích hợp, nâng cấp các 
hệ thống camera hiện 
có tại khu vực Âu 
thuyền và Cảng cá Thọ 
Quang thành một hệ 
thống thống nhất nhằm 
nâng cao hiệu quả quản 
lý hoạt động giám sát, 
vận tải tại âu thuyền 

- Xây dựng mới hệ thống server 
quản lý trung tâm. 
- Xây dựng giải pháp lưu trữ thay thế 
cho giải pháp dùng đầu ghi hình hiện 
tại đã quá tải (khả năng dự phòng 
nâng cấp thành 200 camera). 
- Bổ sung camera giám sát an ninh, 
giám sát xả thải. 
- Bổ sung, nâng cấp camera chuyên 
dùng, đèn pha trợ sáng kết hợp với 
phần cứng gia tốc xử lý AI chuyên 
dụng hỗ trợ giám sát tự động, đọc số 
hiệu tàu thuyền ra, vào tại Cầu Mân 
Quang. 
- Triển khai nền tảng phần mềm thực 
hiện các chức năng gồm: Quản lý hệ 
thông camera, giám sát trực tuyến, 
hỗ trợ truy tìm, trích xuất, sao lưu, 
chia sẻ dữ liệu, tăng cường khả năng 
giám sát tự động bằng công nghệ AI, 
đảm bảo việc quản lý và khai thác dữ 
liệu một cách thống nhất, dễ dàng và 
hiệu quả.  
- Đào tạo, hướng dẫn vận hành sử 
dụng. 

Dự án 
nhóm C 
thuộc 
lĩnh 
vực 

Công 
nghệ 
thông 

tin 

2.993.541.000  

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2020-
2021. 

Phường 
Thọ 

Quang, 
quận 

Sơn Trà 

Đề nghị rà soát 
đảm bảo đầu tư 
đồng bộ với dự 
án nâng cấp, mở 
rộng cảng cá Thọ 
Quang. Tích hợp 
các phần mềm cơ 
sở dữ liệu, các hệ 
thống camera và 
trang thiết bị đã 
được đầu tư; 
đồng thời nghiên 
cứu huy động 
nguồn nguồn vốn 
hỗ trợ của các tổ 
chức, doanh 
nghiệp nhằm 
hoàn thiện nhằm 
nâng cao hiệu 
quả đầu tư dự án. 
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Tuyến 
đường nối 
thông 
tuyến 
đường 
Trần Thái 
Tông  
đến đường 
Phạm 
Ngọc Mậu 
(Tờ trình 
765/TTr-
UBND 
ngày 
11/02/202) 

Đầu tư dự án Tuyến 
đường nối thông tuyến 
đường Trần Thái Tông 
đến đường Phạm Ngọc 
Mậu để đảm bảo cho 
việc đi lại của người dân 
cũng như để đảm bảo an 
ninh trật tự, phòng 
chống các tệ nạn về đêm 
cho khu vực và góp 
phần tạo cảnh quan đô 
thị. 

a) Giao thông  
- Đầu tư tuyến đường có chiều dài 
khoảng 52,61m. 
- Mặt cắt ngang: Bnền= (3+7,5+3)m= 
13,5m. 
- Kết cấu mặt đường cấp cao A1. 
- Vận tốc thiết kế: Vtk= 40km/h. 
- Tải trọng thiết kế: Tuyến 100kN, 
công trình HL93, vỉa hè 300kg/cm2. 
- Mô đun đàn hồi: Eyc= 120Mpa. 
- Đầu tư hoàn thiện bó vỉa bằng bê 
tông, vỉa hè lát gạch Terrazzo. 
b) Thoát nước 
- Sử dụng hệ thống cống bê tông ly 
tâm đường kính D600 đi dưới đường. 
c) Các hạng mục hạ tầng 
- Đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp 
nước, cấp điện và cây xanh. 
 

Dự án 
nhóm C, 
công 
trình 
giao 
thông 
cấp III 

2.490.689.000  

Nguồ
n vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2020-
2021. 
Quận 
Thanh 
Khê 
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Đầu tư xây 
dựng các 
hạng mục 
cơ bản, 
thiết yếu 
tại Câu lạc 
bộ đua 
thuyền 
Đồng 
Nghệ  (Tờ 
trình số 
971/TTr-
UBND 
ngày 21 
tháng 02 
năm 2020) 

Tạo điều kiện ổn định 
chỗ ăn, ở, sinh hoạt, tập 
luyện cho vận động 
viên, huấn luyện viên tại 
Câu lạc bộ đua thuyền 
Đà Nẵng; góp phần tạo 
điều kiện cho các vận 
động viên, huấn luyện 
viên yên tâm luyện tập 
chuẩn bị tham dự Đại 
hội thể thao toàn quốc 
lần thứ IX, năm 2022, 
nâng cao hiệu quả và 
thành tích thi đấu. 

1. Phần xây mới 

- Khối nhà ở VĐV 2 tầng hệ thống 
hành lang và cầu thang bộ kèm theo. 

- Khối nhà ăn và bếp 1 tầng 20x24m  

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát 
nước ngoài nhà và cảnh quan, cây 
xanh kèm theo. 

2. Phần cải tạo, sửa chữa 

Cải tạo, sắp xếp lại công năng 04 khối 
nhà 01 tầng hiện trạng gồm: 02 khối 
nhà chứa thuyền; 01 khối nhà tập thể 
lực; 01 khối nhà ở VĐV hiện trạng. 

3. Trang thiết bị các phòng ở và nhà 
ăn, bếp kèm theo 

Dự án 
nhóm 
C, 
Công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III 

14.868.322.000 

Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2020-
2021. 

Xã Hòa 
Khươn

g, 
huyện 
Hòa 
Vang 
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PHU LỤC 2 
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13 tháng 03 năm 2020  
của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) 

ĐVT: đồng 
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 

Thời 
gian; 
Địa 

điểm 
thực 

hiện dự 
án 

Một số lưu 
ý trong 

quá trình 
thực hiện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Nâng cấp, 

sửa chữa 
Bệnh viện 
Tâm thần 
Đà Nẵng 
(Tờ trình 
số 
703/TTr-
UBND 
ngày 11 
tháng 02 
năm 2020) 

Cải tạo, sửa chữa 
các khoa phòng 
hiện có của Bệnh 
viện và xây mới 
cơ sở để điều trị 
bệnh nhân tâm 
thần có hành vi 
nguy hiểm tại 
Bệnh viện Tâm 
thần nhằm khắc 
phục những hư 
hỏng do quá trình 
sử dụng và cải 
thiện điều kiện 
chăm sóc y tế, 
nâng cao chất 
lượng khám chữa 
bệnh, tư vấn sức 
khỏe cộng đồng 

a) Cải tạo, sửa chữa một 
số khoa phòng của Bệnh 
viện gồm: 
- Cải tạo sửa chữa Khoa 
chẩn đoán hình ảnh và 
xét nghiệm; Khoa chống 
nhiễm khuẩn; Khoa cấp 
tính nam, cấp tính nữ. 
- Sữa chữa nền Khoa 
nhi; 
- Xây lại đoạn tường rào 
dài 60m 
- Bổ sung hệ thống 
chống sét khu chuẩn 
đoán hình ảnh, xét 
nghiệm và khu điều trị 
bắt buộc. 

Việc điều 
chỉnh quy mô 
và tổng mức 
đầu tư của dự 
án để làm cơ sở 
tiếp tục triển 
khai thi công 
các công việc 
còn lại để hoàn 
thiện toàn bộ 
công trình, phù 
hợp với hiện 
trạng, nhu cầu 
sử dụng, 
nghiệm thu 
hoàn thành bàn 
giao đưa vào sử 

Dự án 
nhóm 
C, 
Công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III  

30.674.294.000 Vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố  

Năm 
2017 – 
2020. Tại 
193 
Nguyễn 
Lương 
Bằng, 
quận 
Liên 
Chiểu. 
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cho bệnh nhân 
tâm thần của Bệnh 
viện 

- Xây mới hệ thống 
PCCC cho các khu nhà 
trong bệnh viện. 
b) Khu điều trị cho 
người nghiện nhiễm 
HIV, bao gồm 
- Xây mới khu xét 
nghiệm 02 tầng. 
- Nâng tầng 3, 4 khối 
nhà khu điều trị bắt buộc 
02 tầng hiện trạng để bố 
trí khu điều trị 02 tầng. 
- Điều chỉnh tăng giảm 
kinh phí theo thiết kế dự 
toán điều chỉnh bổ sung 
theo Quyết định số 
4363/QĐ-UBND ngày 
01/10/2018;  
Quyết định số 2492/QĐ-
UBND ngày 07/6/2019 
  
 

dụng và thanh, 
quyết toán vốn 
đầu tư công 
trình theo quy 
định hiện hành. 

 

2 Hạ tầng kỹ 
thuật Làng 
nghề đá 
mỹ nghệ 
Non Nước 
(Tờ trình 
số 
133/TTr-
UBND 
ngày 09 
tháng 01 
năm 2020) 

Hình thành Làng 
nghề đá mỹ nghệ 
Non Nước, đồng 
bộ hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật và 
không gian kiến 
trúc, góp phần vào 
sự phát triển 
ngành du lịch của 
thành phố Đà 
Nẵng 

Các hạng mục san nền, 
giao thông, thoát nước, 
cấp nước, điện chiếu 
sáng, cây xanh và vệ 
sinh môi trường đã được 
phê duyệt tại Quyết định 
số 8031/QĐ-UB ngày 
22/10/2009 của Chủ tịch 
UBND thành phố Đà 
Nẵng, có điều chỉnh bổ 
sung các nội dung sau: 

Nhằm hoàn 
chỉnh hồ sơ 
pháp lý, thực 
hiện điều chỉnh 
dự án theo quy 
định hiện hành, 
làm cơ sở tiếp 
tục triển khai 
đầu tư giai 
đoạn 2 và hoàn 
thành quyết 
toán công trình. 

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình 
Hạ tầng 
kỹ 
thuật. 

200.736.830.901 Ngân 
sách 
thành 
phố 
 

Năm 
2009- 
2020. 
Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn 

Đề nghị tập 
trung giải 
quyết giải 
tỏa đền bù 
các hồ sơ 
còn lại, đẩy 
nhanh tiến 
độ triển 
khai thực 
hiện, hoàn 
thành, 
thanh quyết 
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- Điều chỉnh, bổ sung 
tăng kinh phí do điều 
chỉnh quy hoạch, bổ 
sung giá vật liệu, nhân 
công, ca máy theo 
Thông báo số 138/TB-
UBND ngày 29/10/2011 
của UBND thành phố đã 
được cấp thẩm quyền 
phê duyệt. 
 - Điều chỉnh giảm chi 
phí dự toán các hạng 
mục giao thông - bãi 
chứa đá do điều chỉnh 
cự ly vận chuyển theo 
hướng qua cầu Nguyễn 
Tri Phương đã được Sở 
Xây dựng phê duyệt tại 
Quyết định số 942/QĐ-
SXD ngày 26/11/2014. 
 - Bổ sung tăng chi phí 
đền bù giải toả để chi trả 
tiền đền bù và hỗ trọ 
thêm cho các hộ giải tỏa 
trong quá trình thực hiện 
dự án. 
 Tất cả các nội dung điều 
chỉnh, bổ sung đã được 
cấp thẩm quyền phê 
duyệt  

toán dự án 
đúng quy 
định. 

3 Vườn 
tượng 
Apec mở 
rộng (Tờ 

Dự án Vườn 
tượng Apec mở 
rộng thu hồi toàn 
bộ diện tích 02 

- Bổ sung thiết kế 01 
tầng hầm làm bãi để xe 
công cộng. 

Điều chỉnh 
tổng mức đầu 
tư dự án đã 

Dự án 
nhóm 
B, công 
trình hạ 

759.153.468.000 
đồng 

Ngân 
sách 
thành 
phố 

Năm 
2019 - 
2022 
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trình số 
1484/TTr-
UBND 
ngày 11 
tháng 3 
năm 2020) 

khu đất của Công 
ty Cổ phần đầu tư 
Nam Trí và ông 
Thân Đức Khánh 
để đầu tư Vườn 
tượng Apec mở 
rộng phục vụ lợi 
ích cộng đồng 
theo chủ trương 
của Thành ủy Đà 
Nẵng tại Thông 
báo số 331-
TB/TU ngày 
31/01/2018, 
HĐND thành phố 
tại Nghị quyết số 
164/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2018, 
được Chủ tịch 
UBND thành phố 
phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết TL 
1/500 Vườn tượng 
Apec mở rộng tại 
Quyết định số 
4273/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2018, 
phê duyệt điều 
chỉnh Quy hoạch 
chi tiết TL 1/500 
tại Quyết định số 
5992/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019, 
được HĐND 

- Bổ sung thiết kế 01 
tầng nổi, theo đó điều 
chỉnh tầng trệt để xe 
theo thiết kế ban đầu qua 
bố trí không gian nghỉ 
ngơi cho du khách, các 
khu dịch vụ bán hàng 
lưu niệm, khu thông tin 
du lịch phục vụ cho du 
khách. 

Nội dung, quy mô đầu tư 
sau khi điều chỉnh cụ thể 
như sau:  

a) Tầng hầm đỗ xe: Bố 
trí không gian để xe, 2 
cầu thang bộ thoát hiểm, 
Kho, Phòng kỹ thuật; 
Cốt nền tầng hầm âm 
xuống và thấp hơn cốt 
vỉa hè -2,8m.  

b) Tầng 1: Bố trí các 
quầy thông tin, du lịch 
phục vụ du khách, 6 
quầy bán hàng lưu niệm, 
phòng bảo vệ, phòng 
quản lý, phòng kho, 
phòng kỹ thuật điện, 
phòng máy bơm, khu vệ 
sinh cho du khách (khu 

được Hội đồng 
nhân dân thành 
phố Đà Nẵng 
quyết định tại 
Nghị Quyết số 
253/NQ-
HĐND ngày 
11/7/2019 do 
điều chỉnh theo 
phương án thi 
tuyển kiến trúc 
được chọn, 
theo đó thiết kế 
công viên kết 
nối vườn tượng 
Apec hiện 
trạng, xây dựng 
công trình 01 
tầng nổi + 01 
tầng hầm; 
trong đó: Tầng 
hầm làm bãi xe 
công cộng, 
tầng 1 bố trí 
khu lưu niệm, 
quầy thông tin 
du lịch, phụ 
trợ, kỹ thuật, 
phần mái làm 
không gian 

tầng kỹ 
thuật 
cấp IV 
kết hợp 
công 
trình 
dân 
dụng 
cấp III 

 Quận Hải 
Châu 
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thành phố Đà 
Nẵng thông qua 
Danh mục công 
trình, dự án cần 
thu hồi đất tại 
Nghị quyết số 
157/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2018 và 
UBND thành phố 
đã có thông báo 
thu hồi đất tại 
Thông báo số 
171/TB-UBND 
ngày 02/11/2018. 

vệ sinh nam, vệ sinh nữ, 
vệ sinh dành cho người 
khuyết tật). Không gian 
giếng trời bố trí trồng 
cây xanh, thảm cỏ. Cốt 
nền tầng 1 cao hơn cốt 
vỉa hè 0,1m, sàn nhà 
tầng 1 thiết kế theo 
không gian mở.  

c) Tầng 2: Bố trí không 
gian sinh hoạt cộng 
đồng, đường giao thông 
nội bộ kết hợp lối đi dạo, 
2 bên đường dạo là các 
thảm cỏ tự nhiên + đổ 
đất màu tạo đồi núi, lồi 
lõm trồng cây xanh. 02 
bên lối đi dạo xen kẻ 
thảm cỏ, cây xanh bố trí 
các vị trí dự kiến để 
tượng. Cốt nền tầng 2 
cao hơn cốt vỉa hè 3,6m.  

d) Tổ hợp mái vòm 
không gian sinh hoạt 
cộng đồng. 

đ) Hồ nước, đài phun 
nước. 

sinh hoạt cộng 
đồng, trồng cây 
xanh, chỗ đặt 
tượng, lối dạo 
kết nối với sân 
vườn, hồ nước 
cảnh quan 
xung quanh và 
đã được UBND 
thành phố phê 
duyệt điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
TL 1/500 tại 
Quyết định số 
5992/QĐ-
UBND ngày 
31/12/2019.  

 



 CÔNG BÁO/Số 13 + 14/Ngày 24-3-2020 45 

e) Đường giao thông nội 
bộ, bậc cấp. 

g) Thảm cỏ tự nhiên + 
đỗ đất màu tạo đồi núi. 

h) Cây xanh tạo bóng 
mát. 

k) Hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật khác. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 292/NQ-HĐND 
 
 

Đà Nẵng, ngày  13 tháng 3 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội,  

an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố năm 2020 
 
 
 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Qua xem xét Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND 

thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, dự báo kịch bản tăng trưởng 
năm 2020 và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; Báo cáo và 
các Tờ trình của UBND thành phố; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và 
ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

HĐND thành phố đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; 
sự nỗ lực, quyết tâm cao của UBND thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, cộng 
đồng doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh 
Covid-19 và triển khai Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn thành phố thời 
gian qua. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp đã có những tác 
động tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của thành phố; một số chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội sụt giảm, chưa đạt kế hoạch tiến độ đề ra; các hoạt động trên lĩnh vực 
dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu, kinh doanh vận tải, giáo dục…bị 
ảnh hưởng rõ rệt; một số ngành sản xuất bước đầu bị gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên 
vật liệu đầu vào, gây trì trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp 
gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.  

Để tiếp tục phòng chống dịch bệnh hiệu quả; khắc phục và vượt qua những khó 
khăn trong bối cảnh hiện nay, HĐND thành phố cơ bản thống nhất với các giải pháp 
tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế theo Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 10 tháng 
3 năm 2020 do UBND thành phố trình. Đề nghị UBND thành phố tiếp tục nêu cao tinh 
thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa đẩy mạnh công tác 
phòng, chống, giảm thiểu tác động của dịch bệnh, vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra. 

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  
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1. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch 
bệnh Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Bám sát chỉ đạo của Trung 
ương, Thành ủy, chủ động xây dựng, triển khai các phương án phù hợp nhằm ứng phó 
với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác giám sát dịch bệnh, kịp 
thời phát hiện cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đúng quy định, không để dịch 
bệnh lây lan, ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống của nhân dân; tạo tâm lý an toàn, tin 
tưởng cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
toàn địa bàn thành phố.  

2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh năm 2020 đã được kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa IX quyết 
nghị thông qua tại Nghị quyết số 284/NQ-HĐND ngày 12/12/2019. Chú trọng phân 
tích, đánh giá những khó khăn, bất cập trên từng ngành, lĩnh vực để có giải pháp cơ 
cấu lại, rút ngắn quá trình phục hồi và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
tìm kiếm thị trường thay thế, đa dạng hóa thị trường đầu ra cũng như nguồn cung ứng 
đầu vào, giảm bớt sự phụ thuộc vào một số thị trường cụ thể. Tích cực thực hiện các 
hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại; triển khai các kế hoạch cụ thể để tổ 
chức thành công Diễn đàn đầu tư năm 2020; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, 
chuẩn bị tốt các điều kiện để nắm bắt thời cơ kinh doanh, chủ động thu hút các dòng 
vốn dịch chuyển đầu tư từ các nước khi thị trường hồi phục. Đẩy mạnh đổi mới công 
nghệ, hiện đại hóa quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quá trình 
sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, năng lực của doanh nghiệp. 

3. Tập trung triển khai thực hiện nhanh, đồng bộ, kịp thời, công khai, minh bạch 
các nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19 theo tinh thần Chỉ thị 11/CT-
TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của 
các bộ, ngành Trung ương. Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cần 
khẩn trương triển khai ngay đến với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 
để sớm tiếp cận chính sách, nhất là các nhóm chính sách về vốn, lãi suất, (tạo điều kiện 
để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, 
giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí…), nhóm chính sách về thuế (miễn, giảm, gia hạn nộp 
thuế, tiền sử dụng đất…); đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ tín dụng, gói hỗ 
trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Trung ương theo quy định. 

4. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, ban hành, bổ sung các chính sách 
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương 
theo hướng mở rộng đối tượng được thụ hưởng, điều chỉnh các điều kiện, nâng cao 
hiệu quả chính sách được ban hành (chính sách miễn, giảm các khoản phí, lệ phí; các 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn…) nhằm tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh để trình HĐND thành phố 
thông qua tại kỳ họp HĐND tháng 4/2020 và các kỳ họp đến. Tăng cường thông tin 
rộng rãi đến các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành 
phố để tiếp cận chính sách.  
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Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố, điều chỉnh 
các điều kiện để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Rà soát 
mức thuế khoán đối với các hộ kinh doanh cá thể để điều chỉnh giảm cho phù hợp với 
tình hình kinh doanh thực tế đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các hộ kinh doanh tại 
các chợ tại trung tâm thành phố. Chưa thực hiện điều chỉnh tăng giá trong quý I và quý 
II năm 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do Nhà 
nước định giá thuộc lĩnh vực quản lý.   

Rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp 
đang thiếu hụt nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đề xuất giải pháp khắc 
phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời. Thu thập thông tin thị trường lao động để 
kết nối cung - cầu, giải quyết việc làm cho người lao động. Hướng dẫn doanh nghiệp, 
đơn vị sử dụng lao động áp dụng quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 
quỹ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội để giảm bớt gánh nặng cho doanh 
nghiệp. Có giải pháp để động viên tinh thần người lao động, thực hiện nhanh các thủ 
tục, hỗ trợ người lao động nhận các chế độ chính sách liên quan đến bảo hiểm thất 
nghiệp. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục 
nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp giảm thời 
gian thông quan hàng hóa để tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Đơn 
giản hóa các thủ tục về thuế, giải quyết nhanh chóng thủ tục hoàn thuế cho doanh 
nghiệp. Đẩy mạnh đăng ký thành lập doanh nghiệp tại nhà và trực tuyến; tập trung tháo 
gỡ vướng mắc, tồn tại về pháp lý liên quan đến đất đai của các dự án; đẩy nhanh các 
thủ tục liên quan nhất là về đất đai, đầu tư, cấp phép để giúp doanh nghiệp nhanh chóng 
triển khai dự án. 

Chủ động cập nhật tình hình, lắng nghe ý kiến, kiến nghị từ cộng đồng doanh 
nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động. Sớm thiết lập đường dây 
nóng (hoặc kênh liên lạc) giữa chính quyền thành phố với các Hội, Hiệp hội doanh 
nghiệp; tăng cường vai trò của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trong việc hỗ trợ, làm 
cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trong việc tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Phối hợp rà soát các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã ban hành để điều chỉnh, sửa 
đổi cho phù hợp với tình hình tập trung phòng chống dịch và duy trì, phục hồi sản xuất 
kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các đơn vị, doanh nghiệp.  

6. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2020; đẩy nhanh tiến độ đầu 
tư và giải ngân các dự án nhằm để góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
tạo thêm việc làm cho doanh nghiệp, người lao động, gián tiếp tăng sức mua của xã 
hội. Thường xuyên, liên tục rà soát việc triển khai thực hiện và báo cáo nhanh các khó 
khăn, vướng mắc đến cấp thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, nhất là các công trình trọng 
điểm, động lực, đảm bảo giải ngân hết số vốn đầu tư công đã được bố trí; có chế tài xử 
lý nghiêm nếu để chậm trễ.  
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Thường xuyên theo dõi diễn biến tiến độ thu ngân sách nhà nước; rà soát, cắt 
giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết; điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu 
quả, phù hợp với tiến độ thu. Thống nhất giao UBND thành phố chủ động triển khai 
thực hiện gói mua sắm trang thiết bị y tế và hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-
19 đã được HĐND thành phố thông qua từ nguồn dự phòng ngân sách để kịp thời thực 
hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch. 

Tập trung xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Kế hoạch tài chính 05 năm 
giai đoạn 2021-2025 đảm bảo khoa học, hiệu quả, đúng quy định; xác định đây là 
nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố cho thời gian đến. Sớm chuẩn bị nội dung để tổ 
chức Kỳ họp HĐND thành phố trong tháng 4/2020 để thông qua Điều chỉnh quy hoạch 
chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và các nội dung quan trọng khác, nhất 
là bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, dự án cụ thể trong Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII đã đề ra để chủ động xây dựng các đề án, các cơ chế, chính sách cụ 
thể cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

7. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ. Tập trung thực 
hiện đúng, đầy đủ những quy định về thủ tục, hồ sơ đã được đơn giản hóa; không tự 
đặt thêm điều kiện về hồ sơ thủ tục dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức 
vi phạm, thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ, công việc được giao. 

 8. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, 
công khai, minh bạch, khách quan về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành 
phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng chống 
dịch; ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng xã 
hội để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách yên tâm, tiếp tục duy trì ổn 
định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu và ngăn chặn tác động bất 
lợi đối với tăng trưởng kinh tế. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 
thúc đẩy sản xuất kinh doanh; khẳng định điểm đến an toàn của thành phố và tạo điều 
kiện thuận lợi cho du khách và các nhà đầu tư trong nước đến với thành phố sau khi 
kiểm soát dịch. 

II. VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI KỲ HỌP 
HĐND thành phố thống nhất thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành 

phố trình tại kỳ họp, cụ thể: 
1. Tờ trình số 554/TTr-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 về đề nghị hỗ trợ 

kinh phí cho cán bộ quản lý hợp tác xã nghỉ việc. 
2. Tờ trình số 1339/TTr-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 về chế độ hỗ trợ đối 

với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo nhiệm kỳ có nguyện vọng nghỉ hưu 
trước tuổi.  

3. Tờ trình số 1505/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc hỗ trợ kinh 
phí thực hiện công tác dự phòng nghiện trong năm 2020 và tái nghiện ma túy trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020.  
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4. Tờ trình số 1475/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 về việc quy định chế 
độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn thành 
phố.  

5. Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 liên quan đến bồi 
thường, hỗ trợ đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư nằm trong địa giới hành chính 
phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Giao UBND thành phố có kế hoạch triển khai và bố trí kinh phí bảo đảm thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.  
2. Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời 
đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; thông báo nội dung Nghị quyết cho cử 
tri thành phố sau khi Nghị quyết được ban hành; theo dõi, báo cáo quá trình triển khai 
thực hiện Nghị quyết trong các kỳ họp của HĐND thành phố, trong các buổi tiếp xúc 
cử tri. 

3. Đề nghị UBMTTQVN thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo 
chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực 
hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung 
với các cơ quan có thẩm quyền. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-
2021, kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 13 tháng 3 năm 2020./. 

 

. CHỦ TỊCH 
 

Nguyễn Nho Trung 
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