
u'c( BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO BA  NANG Bc  Ip  - Tr do - Hnh phüc 

S: S5/QD-UBND Dà N&ig, ngày d' tháng 12 nãm 2020 

QUYET B!NH 
V vic phê duyt chü truong du tir 

Dr an: Bão tn, tu bô, phic hôi di tIch BInh Ba Son 
Ba diem: Phu'&ng Hôa Khánh Nam, qun Lien Chiêu, thãnh phô Ba Näng 

u'c( BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cii' Lu&t Td chic GiInh quyn dia  phwong s 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 6 näm 2015, 

Can ci' Lut tha d61, bd sung mç5t so' diê'u cia Luqt To' chjc ChInh phz va 
Luç2t TO chc chInh quyên djaphutrng so 47/2019/QHJ4 ngày 22/11/2019; 

Can c&Luat Ddu tu' cOng so' 39/2019/QHJ4 ngày 13 tháng 6 nan 2019; 

Can c& Luat  Xc2y dmg so' 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 nãm 2014; 

Can c& Nghj d,inh so' 40/2020/ND-c1P ngày 0 6/4/2020 cza ChInh phi quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Luat  Dáu tu cOng; 

Can c'r Nghj djnh sO' 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 c?a Chinh phi ve 
quán l3 chi phi ddu tu' xáy dmg cOng trmnh, 

Can ci'r Nghj djnh sO' 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 cza ChInh phi ve 
quán lj chat liccrng và báo tn cong trInh xáy c4rng; 

Can c Ngh/ djnh so' 59/2015/ND-cF ngày 18/6/2015 cia Chinh phi'i ye' 
quán 15' dc an dãu tu' xãy drng, 

CánthNgh/ d,inh so' 42/2017/ND-CF này 05/4/2017 cta ChInhphz. ve 
viçc tha dOi, bô sung mt sO diêu Nghj djnh so 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 
cza C'hinh phi ye Quán 15' dzc an Dáu ttc xáy c4cng, 

Can th Ngh/ quylt so' 288/2020/NQ-HDND ngày 13/3/2020 cia H3i dông 
nhdndán thành phô ye vic giao thâm quyên quyêt djnh chz tru'crng ddu tu' dir 
an dáu tu' cong nhóm C 

Cãn ct Quylt d,inh so' 12/2020/QD- UBND ngày 11/5/2020 cüa UBND 
thành phô Là Näng ye vic Ban hành Quy djnh m5t sO n5i dung ye quán 15' ddu 
tu và xáy d'ng trên dja bàn thành phO Dà Nang; 

can c& Nghj d/nh so' 166/2018/ND-CF ngày 25/12/2018 v vic Quy d/nh 
thám quyên, tnInh 4c, thu tc lap, thám duyt, phê duyt quy hogch, dy' an báo 
quán, phyc hOi di tIch ljch th - van hOa, danh lam thang cánh; 

Can c Thông tu' sO' 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 näm 2019 cüa B5 
trtrd'ng Bç5 xáy dyng ye vic xác djnh và quán 15' chi phi dáu tu' xa5' dyng; 

Can c& Thông tu' so' 16/20]9/TT-BXD ngày 26 tháng 12 nám 2019 cua Bç5 
tru'ó'ng B5 xay dyng ye vic hwóng dan xác d,inh chi phi quán 15' c4t'  an và Lu' van 
dáu tic xáy dyng; 
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Can c Quylt d/nhsO' 12/2020/QD-UBND ngày 11 tháng 5 nàm 2020 cüa 
UBND thành phO Dà Nàng v/v ban hành Quy djnh mt sO van dé ye rnua sam, 
quán l dãu hr và xáy diing trên dja bàn thành phO Dà Nang, 

Can cz' Cong van so' 7041/UBND-SKHDT ngày 26/10/2020 cüa UBND 
thành pho lien quan den tr.àng tu, ton tQo các di tIch xuOng cap trén dja bàn 
thànhphô, 

Theo d nghj cz.a S& Van hóa và Thi thao tqi T& trInh so' 412/TTr-SVHTT 
ngày 22 tháng 10 nàm 2020, kern theo Báo cáo so 691/BC-SKHDT ngày 
24/11/2020 cia Sá Kê hoçich và Dáu tu' ye két qua thám dfnh Báo cáo thOrn dfnh 
chü truttng dOu tu, nguOn von và khá nang cOn dOi von dy an Báo ton, tu bO, 
phyc hOi di tIch Dlnh Dà San, 

Theo kit qua My j kiln bilu quylt cia các Thành viën UBND thành phI 
ye vic phê duyt chz trwang dOu tu' dr an Báo tOn, tu bó, phyc hOi di tIch DInh 
Dà Scm. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt chU truong du tu dci an vyi các ni dung chInh sau: 

1. Ten dii an: Bão tn, tu b& phc hi di tIch DInh Dà Son. 

2. Cp quyt djnh chU tmcing du tu: UBND thành phó Dà Nng 

3. Cp quy& djnh du ti.x: Sâ K hoch và Du tu thành ph Dà Nng 

4. Chü du tu, quãn 1 dir an: S& Van hóa và Th thao 

5. Mcic  tiêu du tu': Du tu' bão thn, tu b phuc hi di tIch DInh Dà Son 
nhäm chông xuông cap, hu' hông; dong thi gop phân phát huy cac giá trj van 
hóa, lch sir cüa di tIch. 

6. Ni dung và quy mô du tix: 

Du tu Bão thn, tu b, phiic hM di tIch DInh Dà Son vâi din tIch khoanh 
vüng bão v là 1.869,0 m2, quy mô ci th8 nhu sau: 

a) ChInh DInh (142 m2) 
+ Mãi: Tháo dO' mái ngói, b mái, giao ging trang tn hin trng; Phic hi 

mái lçip ngói am duong và b mái, giao giông, ô hc trang trI; 

+ H khung g, h mái g& Tháo dO' cu kin g h khung (cOt,  kèo, xuyên, 
trên ...) và cau kin h mái (dOn tay, rui...) dánh giá müc dO hu hông d tái si:r 
diing; Phcic hôi các câu kin hu hông bang g nhóm 2; phic hôi h thông ci:ra di 
thung song h bàn, cira hông bang ci:ra van ghép; 

+ Tháo do' phn tung hu' hông mt khà nang lien kt, tháo do' dinh tuOng 
de gia cô; co rêu moe và lap vôi toàn bO cong trInh; xây và trát phic hôi khôi 
xây tháo do', quét vôi màu lai toàn bO cOng trInh; Phcie hôi trang tn h thông b 
tho' và các trang trI; 

+ Nan: tháo do' nn hin trng; gia cé nn bang be tong, ch6ng m6i, chng 
am nên DInh và lát ph'iic hôi bang gch gôm 300x300; 

+ Bão quãn ch6ng mi nan; chng mii g; son hoàn thin các cu kin g 
bang son ta nhuOm  go truyên thông; 
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+ B trI h th6ng din chiu sang và crn diGn ben trong cong trInh; b trI 
bInh PCCC; 

b) Nba trü, nhà phic v11 bi&u din (nhà hi hirang): 
Tháo d& nhà trU và nhà phic vv th chrc 1 hidâ xung cAp hin trang; 

xây mOi 1i nhã tri.i (32 m2) trong khuôn viên di tIch; cong trinh xây gch, to trát 
và quót voi hoân thin, kèo bang bang g&  mái lçip ngOi am duang, h thông c1ra 
ra vào bang cira go. 

c) BInh phong, b th 
Bóc tãch các lap vü'a d phân tIch màu s&c gc, cao  vã dic thy lap trát d 

miie hông, mat khâ nàng lien kêt, rêu be mat;  trát và quét vôi mãu phiic hôi, 
phiic hôi các trang trI, boa van h9a tiêt; 

d) Miu 

GiU nguyen cong trInh; dic tia các lap v'a trát dä hu hong nng, to trát 
hoàn thin, son màu giã g các câu kin, lcip 1i mái ngOi am du'ang và các chi 
ti6t giao giông trang trI; 

e) San khAu ngoài tri 

Tao 1i len biu din tr nhà phiic v bi&i din, ha giái nn san khâu cü, 
gia cuang và lát 1i nên, quét màu các chân ttx?mg, b san khâu; 

f) Cng chInh 
Co Va diic thy lap trát và rêu b mat;  trát và quét vôi mâu phic hi, 1'p 

ngOi am dixang, phçtc hôi các boa van, ho tiêt trang trI, các con giao giông trên 
bmái. 

g) C6ng ph 

Xây mOi cng phii dng nhAt kin tric vâi kin trCic chung. 
• h) Tung rão khuôn viên: 

Tháo di phn hang rào hix hông, xây gia c phn tng hu hông; dic tây 
Rip vtra trát bong rp Va cao rêu toãn b; trát 1i vá qu& vôi màu toàn b hang 
rào. 

i) San du?ng 

Gia cuang nn san, b6 trI li di ni b và lát gch gm 300x300 b mat 
phIa truàc san và quanh DInh; các lôi di nOi  b gia cung be mat  san be tong. 

j) Cay xanh, cãnh quan 

Cay xanh cânh quan toàn khu wc: Trng cay xanh phü hçip (cay da lá 
tim, cay sr...) dê tao  cãnh quan ton vinh di tIch. 

k) H tAng k thuat: 

Ton tao  san thrOng, 1p dt h thng din chiu sang ngoài trôi, h thng 
cap rnrâc, thoát nu'óc cho cong trinh. 

7. Tang mtrc dAu tu cUa dir an: 8.385.450.000 ding 

(Tam tj, ha tram tam mwcti lam triu bn tram nàm mirc1i nghln ddng chän) 

Trong do: 

- Chi phi Xây 1p sau thu& 7.124.585.000 dng 
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- Chi phi Quán 19 dir an: 2 12.572.000 dong 

- Chi phi Tu vn du tu xây dirng: 5 88.376.000 dng 

- Chi phi khác: 60.610.000 dng 

- Chi phi dr phông (tam tInh 5%): 399.307.000 dng 

8. Hinh thrc d.0 tu: D.0 tu xây dirng mOi k& hçip vài tu b, phc hi và 
ton tao. 

9. Dja dim xây drng: PhtrOng Hôa Khánh Nam, qun Lien Chiu, thành 
phoDãNng. 

10. Loti dir an vã cap cong trInh: Dçr an nhóm C thuc linh virc Van boa, 
cOng trInh dan ding cap III. 

11. Ngun v6n du tu: Ngân sách thành ph& 

12. Thôi gian, tin d thirc hin dir an: Näm 2020 - 2022, 

Diu 2. Sä Van hóa và Th thao chlu  trách nhim quán 19, thirc hin dix an 
dam bào chat Iixcmg, hiu qua; triên khai th1rc hin dày dü các ho so, thu tçic, 
trinh tu dâu tu xây dirng co bàn và kiên nghj cüa S& Kê hoach và Dâu tu Báo 
cáo so 691/BC-SKHDT ngày 24/11/2020 theo ding quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hic th1rc hin k tr ngày k9. 

Diu 4. Chánh Van phông Doàn dai  biu quc hi, Hi dng nhân dan và 
U9 ban nhãn dan thành phô; Giám doe các Sâ: Kê hoach Va Dâu tu, Tài chinh, 
Xây dung, Van hóa và The thao; Giám doe Kho bac  Nhà rnrâc Dà Nng và Thu 
trung CáC co quan có lien quan can ci.ir Quyêt djnh nay thirc hin./U' 

No'i n/i n: 
- Nhu diu 4; 
- CT và các PCT UBND tp; 
- Luu: VT, SVHTT. 

40 

 

Lé Trung Chinh 
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