
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh pIic 

Dà No'ng, ngày 1 tháng 12 nàm 2020 

QUYET D!NH 
Vê vic phê duyt chü tru'rng ãu tu' 

Dii an: Bão ton, tu bô, phL1c hôi di tIch DInh Co Man 
Dja diem: Phu'ô'ng Man Thai, qun So'n Trã, thành phO Ba Näng 

u'c BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can c& Lutt To ch&c ChInh qiyn dia phuang so 77/2015/QHJ3 ngày 19 
tháng 6 nãin 2015; 

Can c& Luçt sz'ra c7'o21, bo' sung m5t so' diu cz'ia Lut To' cht'c ChInh phi Va 
Lu2t To chi'rc chInh quyên dfaphu'ci'ng so 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019; 

Can ci'c Luçt Ddu hr cOng so' 39/2019/QHJ4 ngày 13 tháng 6 nàin 2019, 

can c& Lut Xdy dicng sO' 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 6 nãm 2014; 

Cánct'r Nghj dfnh so' 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 
d,inh chi tiêt thi hành mç5t sO diêu czia Luçt Ddu tic cOng, 

Can c& Nghi dinh so' 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cta C'hinh phi v 
quán lj chi phi dãu tic xãy dzcng cOng trinh, 

Can ci'c Nghf djnh so' 46/2015/ND-CF ngày 12/5/20 15 cia Chinh phi ye 

quán chat lu'crng và báo trI cOng trmnh xáy ding, 

can ct'c Nghj d.inh so' 59/2015/ND-CF ngày 18/6/20 15 cia Chinh phii v 
quán lj dr an dáu tu'xáy dmg, 

Can c& Nghf d,inh sO' 42/2017/ND-CF ngày 05/4/2017 cüa Chinh phz v 
viêc si'ra dOi, bO sung m5t sO diêu Nghj dinh so 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 
cia C'hInh phi ye Quán lj dy an Dázi tic xây dyng, 

Can c& Nghj quyét so' 288/2020/NQ-HDND ngày 13/3/2020 ci'ia Hç5i dng 
nhándán thành pho ye vic giao thám quyên quyêt dinh chz tricog ddu tic dc 
an dáu tic cOng nhOm 

C'àn ct Quye't djnh so' 12/2020/QD-UBND ngây 11/5/2020 cia UBND 
thành pho Dà Nàng ye vic Ban hành Quy dfnh  mt sO ni dung ye quàn lj dáu 
tic và xáy dyng trên dia bàn thành phd Dà Nang, 

can c& Nghj djnh so' 166/2018/ND-CF ngày 25/12/2018 ye vic Quy dinh 
thãm quyên, trInh ty, thz tyc lap, thdm duyt, phé duyt quy hoçich, dc an báo 
quán, phyc hOi di tIch lich si'c - van hóa, danh lam thang cánh; 

Can ct'i Thông tic sO' 09/20]9/TT-BXD ngày 26 tháng 12 nãm 2019 cia B5 
tricó'ng B xdy dcng ye vic xác djnh và quán lj chi phi dáu tic xáy dyng, 

Can cii' Thông tic so' 16/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 nam 2019 cz',a B 
tricO'ng B xáy dyng ye vic hicáng dan xác d/nh chi phi quán l dy On vO tic vOn 
dOji tic xOy dyng; 

U BAN NIJAN DAN 
THANH PHO DA NANG 

S6: i1gsc /QD-UBND 
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Can ci'c Quylt din/i  so1  12/2020/QD-UBND ngày 11 tháng 5 nàrn 2020 cza 
UBND thành phô Dà Náng v/v ban hành Quy d,inh rnt2t so van dê ye rnua sam, 
quOn lj ddu hr và xáy drng trên dia  bàn thành phO Dà Nãng; 

can ci' COng van sO 7041/UBND-SKHDT ngày 26/10/2020 cia UBND 
thành ph0 lien quan den tring tu, tOn tao các di tIch xuOng cap trên d/a bàn 
than/i phO, 

Theo d ngh/ cza SO' Van hóa và ThI thao tqi TO' trInh sO' 418/TTr-SVHTT 
ngày 22 tháng 10 nàm 2020, kern theo Báo cáo so 693/BC-SKHDT ngày 
24/11/2020 cia So' Ke hocich va Dc2u hr ye kêt qua thárn din/i  BOo cáo t'záin din/i 
chi trlro'ng ddu tu; nguOn vOn và khá nàng cOn dOi vOn dr an BOo tOn, tu bô, 
phic hOi di tIch DInh CO Man, 

Theo kit qua My j kiln bilit quylt cz'ia các Thành viên UBND thành phi 
ye vic phê duyt chz trirang dOii hr dl! On BOo tOn, tu bó, phyc hOi di tIch Dlnh 
CO MOn. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ph8 duyet  chU trucing dAu tu dir an vâi các ni dung chInh sau: 

1. Ten dir an: Bão tn, tu b, phiic hi di tIch DInh Co Man. 

2. Cp quyt djnh chü trtrcmg du tu: UBND thành phô Dà Nang 

3. Cp quy& djnh diu tu: Si K hoach và DAu tu thành ph Dà Nng 

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

5. Miic tiêu du tu: Dâu tu bão tOn, tu b phiic hi di tIch Dmnh CO Man 
nhäm chong xuông cAp, hu hông; dông thai gop phân phAt huy cAc giá trj van 
hOa, ljch sü' cüa di tIch. 

6. Ni dung và quy mô du tu: 

Du tu Bão thn, tu b& phiic hi di tIch Dinh C MAn vài dien tIch khoanh 
vüng bão ye  ia 4 13,1 m2, quy mô ci1 the nhu sau: 

a) Dinh C Man (129 m2) 

- Ha giãi toàn phn h k& cu cong trInh d hu hông nng, lin, nut, mat 
on djnh tong the. 

- PhA do h mOng dã suy yu cO, gia c nn déit hien trng, tui ntrâc dam 
k5', xAy phic hôi he móng bang dá hoc. 

- Xây phic hi bang gch the, trát phc hi khi xAy thAo d bang 
tam hçip, quét vôi màu 'a toàn b cong trInh; Phic hOi trang trI h thông b th 
và các trang tn trên tuang, o hoc,... 

- Nn: Gia c nn bang be tOng, bâo quàn ch6ng mi nan, chong 6, lang 
và lát phiic hôi bang gch gOm 300x300. 

- H khung g: phiic hi h thng khung (cot,  kèo, xuyên, trn) bang g6 
nhóm2. 
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- H mái g& Tháo do' cu kiin g he mái (don tay, rui...) dánh giá rnrc d 
Fur hông dê tái st'r ding. 

- Phiic hi h thong cü'a di thiing song ha ban truyn thong. 

- Các c.0 kiên g &rc xr 19 chng mi, chng m các phn tip xüc vi 
ngói, vü'a, vOi tixO'ng, lung dOn tay, kèo, cot, hçng kèo, hong cot, chân cat,. Son 
hoãn thin being son ta nhum g truyn th6ng. 

- Mái: Tháo do' mái ngôi, bô mái, giao ging trang trI hin trng, ha giâi 
tlrng phân, bão quãn, lu'u kho dé lam tu' 1iu dôi chüng so sánh khi trüng tu; 
Phic hôi mái 1p ngói am di.rng và bO' mái; phic hôi h thông giao giông, ô hc 
trang trI & trên h mái cong trInh. 

- B trI h thng din chiu sang và cm din ben trong cong trinh; b 
trI bInh PCCC. 

b) Am linh tir (37 m2) 

- Mái: Tháo do' mái ngói, bà mái, giao ging trang trI hin trng; Phic hi 
mái lcip ngói am dirong Va bO' mnai, giao ging, o hc trang trI. 

- H mái g: Thão do' cu kin g h mái (dOn tay, rui...) dánh giá mirc d 
hu hông dë tái sir diving; Phiic hi các cu kiên hu hong b.ng g nhóm 2; phiic 
hôi h thông c1ra di thucing song ha ban. 

- Tháo do' phn tu&ng hu hông mt khã nàng lien k&, tháo do' dinh tung-') 
de gia cO; cao  rêu moe và 1p vôi toãn b cong trInh; xay và trát phiic hôi khôi." 
xay tháo do', quét voi màu lai toàn bô cong trinh; Phic hôi trang trI h thông b -_J 
thx và các trang tn. 

- Nn: tháo do' nn hin tr.ng; gia c nn bang b8 tOng và !át phic hi 
bang gch gôm 300x300. 

- Bão quãn ch6ng m, chng m&i nn; chóng mi g. 

- B trI h thng din chi&i sáiig và cm din ben trong cOng trInh; bô 
trI bmnh PCCC. 

c) Nhà Trii: Xay mOi nhà tri trong khuon viên di tIch; cOng trinh xây 
gach, kèo bang go, lcip ngói am du'ong. Din tich 24 m2. 

d) BInh phong, bàn Am linh và cng chInh: Cao  và dçic thy l&p trát và rêu 
b mat; trát và quét vOi màu phc hôi, phic hôi các trang trI. 

e) Cng phi: Xây mâi cng phi dng nht kin true vi kin tr1ic chung. 

f) San dixng, tu'äng rào khuOn viên 

- Gia cuO'ng nn sAn, b6 trI 1i di nOi  b và !át gach gm 300x300 b mt 
phIa trtrâc sAn vã quanh DInh; các 1i di ni b gia cithng be mt sAn b tong. 

- Tháo do' phAn hang rào hu hOng, xay gia C6 phn tuO'ng hu hông; diic thy 
lap vcI'a trát bong rp Va cao réu toàn b; trAt 1ai Va quét vOi màu toàn b hang 
rào. 

h) H th6ng ha tang k5 thut vá cay xanh cãnh quan 
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- Ton tao  san dung; 1p dt h thóng din chiu sang, cp nu'c, thoát 
rnràc cho cong trinh. 

- Cay xanh cãnh quan toãn khu we: Trng cay xanh phU hcTp d tao  canh 
quan ton vinh di tIch. 

7. Tng mi'rc du tu cUa dir an: 7.391.215.000 dng 

(Bay t3), ba tram chin ,nu'o'i 1n01t triçu hal tram mu'O'i lam nghmn cMng chän,) 

Trong do: 

- Chi phi Xây 1p sau thu: 6.272.025.000 dng 

- Chi phi Quãn 1 dr an: 187.134.000 dong 

- Chi phi Tu vn du tu xây dçrng: 524.047.000 dng 

- Chi phi khác: 56.046.000 dng 

- Chi phi dr phông (tam tInh 5%): 351.963.000 dng 

8. HInh thrc dtu tu: Diu ti.r xây dirng mâi kt hcxp vâi tu b phiic hi Va 

tOn tao. 

9. Dja dim xay drng: Phuô'ng Man Thai, qun San Trà, thãnh ph Dà 
Nng. 

10. Loai dir an vã cp cOng trinh: Du an nhOm C thuôc linh virc Van hóa, 
cOng trInh dan diing cap III. 

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

12. Thai gian, tin d thirc hin dir an: Nãm 2020 - 2022. 

Diu 2. Sä Van hóa Va Th thao chu trách nhim quãn 1, thirc hin dci an 
dam bão chat krçing, hiu qua; trin khai thirc hin day dü cac ho sa, thU tic, 
trInh tu dâu tu xây drng co' ban và kin nghj cUa Si Ké hoach và Dâu tu Báo 
cáo sO 693/BC-SKHDT ngày 24/11/2020 theo dUng quy dnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay cO hiu Irc thijc hin k tU' ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phOng Doàn di biu quc hi, Hi dng nhân dan và 
U' ban nhan dan thành phO; Giám dc các S&: Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh, 
Xây drng, Van boa và The thao; Giám doe Kho bac  Nhà nu'àc Dà Nn,g Va ThU 
truäng các co quan có lien quan can cr Quyet djnh nay thcrc hin./ 

No'i !2IlIn: 
- Nhu' diêu 4; 
- CT vã các PCI UBND tp; 
- Ltru: VT, SVHTT. 

JO 

Lê Trung Chinh 
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