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ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    QUẬN CẨM LỆ                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:       /BC-UBND     Cẩm Lệ, ngày        tháng 12 năm 2018 
          

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động thu hút đầu tư năm 2018, 

kế hoạch nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2019  

 

Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ nhận Công văn 693/XTĐT-XT ngày 26 

tháng 11 năm 2018 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng về việc báo cáo 

tình hình triển khai thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên địa bàn quận, 

UBND quận báo cáo kết quả thực hiện năm 2018, kế hoạch nhiệm vụ chủ yếu năm 

2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động “Năm đẩy 

mạnh thu hút đầu tư 2018” của thành phố; UBND quận đã ban hành Quyết định số 

882/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Năm 

đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên địa bàn quận. Ngay từ đầu năm, UBND quận chỉ đạo 

thực hiện các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, mời gọi nhà đầu tư, 

doanh nghiệp đến với Cẩm Lệ, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1744/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2017 về việc kiện toàn Tổ thu hút đầu tư (THĐT) của quận và Quyết 

định số 1887/QĐ-UBND về việc ban hành Qui chế hoạt động Tổ THĐT quận. 

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thu hút đầu tư Quận ủy, công tác thu hút đầu tư 

của quận đã đạt được những kết quả tích cực. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tổ THĐT đã xây dựng và phát hành sổ tay thu hút đầu tư với chủ đề 

“Cẩm Lệ - Tiềm năng và Cơ hội đầu tư”, kết hợp với xây dựng các nội dung tham 

mưu Thường trực Quận ủy tổ chức thành công Chương trình hưởng ứng “Năm đẩy 

mạnh thu hút đầu tư” theo chủ trương của Thành ủy. Qua hội nghị, tạo ra sức lan 

tỏa mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin và đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp 

đã tìm hiểu cơ hội đầu tư tại quận; trong năm Lãnh đạo quận đã có nhiều hoạt động 

tiếp xúc và nghe đề xuất một số nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tiếp cận và đang 

trong quá trình lựa chọn phương án đầu tư.   

2. Tiếp tục theo dõi, phối hợp đôn đốc các sở, ngành có liên quan thành 

phố đề xuất giải quyết các dự án thu hút chuyển tiếp năm 2017 

Hiện nay, Tổ THĐT quận tiếp tục theo dõi, phối hợp cùng các sở, ngành liên 

quan của thành phố tiếp tục đề xuất giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án 
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chuyển tiếp năm 2017, trong đó có 07 nhà đầu tư là doanh nghiệp và 01 cơ sở kinh 

doanh Bánh khô mè Bà Liễu. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay qua theo dõi thì chưa 

có ý kiến trả lời của thành phố, cụ thể như sau: 

2.1. Đối với công ty cổ phần đầu tư Cẩm Lệ (Chi hội doanh nghiệp Cẩm Lệ 

tại thành phố Hồ Chí Minh): Tìm hiểu đầu tư một số dịch vụ tại vùng rau La 

Hường.  

- Vị trí đầu tư: Tại diện tích mặt nước giữa mái taluy đường ven sông Tuyên 

Sơn - Túy Loan và Khu quy hoạch vùng rau La Hường.  

 - Kết quả thực hiện: Ngày 03/7/2017, UBND quận tiếp nhận hồ sơ của 

doanh nghiệp và đã có Công văn số 887/UBND-VP báo cáo UBND thành phố, Sở 

Xây dựng quan tâm giải quyết. Ngày 05/7/2017, UBND quận đã xin ý kiến Chủ 

tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bút phê chuyển Giám đốc Sở Xây dựng xử 

lý. Ngày 20/7/2017, Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố đã thông qua, đồng ý 

chủ trương, giao quận Cẩm Lệ phối hợp cùng với Viện Quy hoạch bổ sung quy 

hoạch tổng thể du lịch đường sông từ sông Hàn đến Túy Loan. Hiện Văn phòng 

UBND thành phố đang tổng hợp trình Thông báo kết luận.  

Nhiệm vụ trong thời gian đến: Sau khi có Thông báo kết luận của UBND 

thành phố, UBND quận sẽ hướng dẫn nhà đầu tư phối hợp cùng với Viện Quy 

hoạch bổ sung đảm bảo quy định trình Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố xem 

xét quyết định.  

2.2. Đối với công ty TNHH XTTM và XNK TNG:  

- Vị trí đầu tư: Tại khu đất bãi bồi đường Thăng Long, trải dài từ vị trí cách 

cầu Nguyễn Tri Phương 200m đến cổng sau Trung tâm thông tin quốc tế, thuộc 

phường Khuê Trung. 

Ngày 03/7/2017, UBND quận tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp và đã có 

Công văn số 888/UBND-VP báo cáo UBND thành phố, Sở Xây dựng quan tâm 

giải quyết. Ngày 05/7/2017, UBND quận đã xin ý kiến Chủ tịch UBND thành phố 

Huỳnh Đức Thơ bút phê chuyển Giám đốc Sở Xây dựng xử lý. Ngày 20/7/2017, 

Hội đồng kiến trúc quy hoạch thành phố đã thông qua, đồng ý chủ trương, giao 

quận Cẩm Lệ phối hợp cùng với Viện Quy hoạch bổ sung quy hoạch tổng thể du 

lịch đường sông từ sông Hàn đến Túy Loan. Hiện Văn phòng UBND thành phố 

đang tổng hợp trình Thông báo kết luận.  

- Nhiệm vụ trong thời gian đến: Sau khi có Thông báo kết luận của UBND 

thành phố, UBND quận sẽ hướng dẫn nhà đầu tư phối hợp cùng với Viện Quy 

hoạch bổ sung đảm bảo quy định trình Sở Xây dựng báo cáo UBND thành phố xem 

xét quyết định.  
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2.3. Đối với Công ty Đình Hùng: giới thiệu phương án đầu tư Nhà hàng nổi 

tại Hồ điều tiết, phường Hòa Thọ Đông.  

- Vị trí đầu tư: Tại khu đất bãi bồi đường Thăng Long, trải dài từ vị trí cách 

cầu Nguyễn Tri Phương 200m đến cổng sau Trung tâm thông tin quốc tế, thuộc 

phường Khuê Trung.  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Công ty, ngày 07/6/2017, UBND quận đã mời 

Công ty họp để nghe báo cáo về phương án đầu tư, đồng thời đề nghị chủ đầu tư 

điều chỉnh phương án báo cáo lại UBND quận.  

Ngày 24/7/2017, sau khi tiếp nhận hồ sơ sau điều chỉnh của Công ty, UBND 

quận đã ban hành Công văn số 1026/UBND-VP báo cáo UBND thành phố, Sở Xây 

dựng.  

Hiện nay, Công ty Đình Hùng đang liên hệ, làm việc với Sở Xây dựng và 

UBND thành phố để thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo qui định. 

2.4. Đối với Doanh nghiệp Hoa Tài Lộc giới thiệu phương án thuê đất để xây 

dựng nhà hàng và các dịch vụ ăn uống.  

- Vị trí đầu tư: Tại khu đất ngã ba đường Lê Đại Hành và Nguyễn Phước 

Tần.  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư, UBND quận đã ban hành Công văn 

số 938/UBND-VP ngày 11/7/2017 đề nghị UBND thành phố, Sở Xây dựng xem 

xét quyết định. Ngày 13/7/2017, Sở Xây dựng đã có Công văn số 6207/SXD-

QLQH báo cáo đề xuất UBND thành phố.  

Ngày 26/7/2017, UBND thành phố ban hành Công văn số 5647/UBND-SXD 

giao Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện các thủ tục đấu giá thuê đất lô đất nói 

trên.  

2.5. Đối với Công ty TNHH sản xuất TMDV Hoàng Nam 

- Vị trí đầu tư: Tại khu đất có kí hiệu HH2-1 thuộc KDC An Hòa, phường 

Khuê Trung.  

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư, UBND quận đã ban hành Công văn 

số 664/UBND-VP ngày 26/5/2017 đề nghị UBND thành phố, Sở Xây dựng xem 

xét quyết định. Ngày 13/6/2017, Sở Xây dựng đã có Công văn số 5193/SXD-

QLQH báo cáo đề xuất UBND thành phố giao Trung tâm phát triển quỹ đất đấu giá 

thuê lô đất nói trên.  

 Hiện nay, chưa có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố.  

2.6. Đối với Cơ sở sản xuất Bánh khô mè Bà Liễu Mẹ:  
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- Đề nghị chọn địa điểm thuê đất tại khu vực phía Nam, Khu dân cư Bình 

Thái với diện tích khoảng 2.171m
2
 để đầu tư xây dựng Khu trưng bày sản phẩm, 

khu trãi nghiệm làm bánh thủ công và thưởng thức sản phẩm cho du khách.  

UBND quận có Công văn số 1332/UBND-KT ngày 15/9/2017 về việc đề 

nghị đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh gắn với du lịch sinh thái trãi nghiệm sản 

phẩm bánh khô mè Cẩm Lệ. Qua bút phê của CT.UBND thành phố chuyển Sở Xây 

dựng; qua kiểm tra, Sở Xây dựng có báo cáo tại Công văn số 8406/SXD-PTĐT 

ngày 19/9/2017 như sau: Khu đất chọn nằm trong qui hoạch đất cây xanh và nằm 

sát mố cầu Cẩm Lệ, không đảm bảo giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống 

theo qui định của Chính phủ. 

UBND thành phố thống nhất giao Viện qui hoạch nghiên cứu kết hợp chọn 

địa điểm cơ sở sản xuất kinh doanh gắn với du lịch sinh thái trãi nghiệm Bánh khô 

mè Cẩm Lệ vào trong đồ án qui hoạch tổng thể cảnh quan ven sông Cẩm Lệ (đoạn 

từ cầu Cẩm Lệ đến cầu Đỏ). 

Hiện nay, chủ cơ sở đang liên hệ, làm việc với Sở Xây dựng và UBND thành 

phố để thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo qui định. 

3. Các dự án tiếp cận đề xuất đầu tư dự án năm 2018 

3.1. Khu vui chơi, giải trí tổng hợp và thể thao dành cho trẻ em 

- Nhà đầu tư: Ông Nguyễn Văn Đông, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa điểm nghiên cứu: Khu đất tiếp giáp Tam Giang Thánh điện, phường 

Hòa Xuân quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

- Diện tích: Dự kiến từ 15.000m
2
 - 20.000m

2
. 

- Qui mô: Khu tổng hợp các môn thể thao dành cho trẻ em gồm: Sân bóng 

mini với mặt cỏ nhân tạo (2 sân 7 người, 3 sân 5 người), hồ bơi có mái che, hồ câu 

cá giải trí, khu sinh thái cắm trại hè, khu dịch vụ ăn uống, khu nuôi trồng các loại 

hoa cao cấp. 

- Nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng do nhà đầu tư tự bỏ ra, 

chia làm 02 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: Từ năm 2018-2020: 18 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục Khu 

thể thao các môn tổng hợp, Sân banh mini, hồ bơi có mái che, khu sinh thái cắm trại 

hè, Khu căn tin. 

+ Giai đoạn 2: Từ 2020-2022: 12 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục Hồ câu cá 

giải trí, Khu nuôi trồng các loại hoa ngoại nhập. 

- Hướng đề xuất xử lý: Ủy ban nhân dân quận đã hướng dẫn chủ đầu tư liên 

hệ Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện các hồ sơ thủ tục đấu giá đất theo qui 

định. 
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3.2. Khu phức hợp dịch vụ du lịch - thương mại Phước Minh 

- Nhà đầu tư: Công ty TNHH Phước Minh. 

- Địa điểm nghiên cứu: Lô A2-1 (khu E giai đoạn I KDC Nam Cầu Cẩm Lệ), 

khu ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. 

- Diện tích: 10.315 m2 

- Qui mô: Khu ẩm thực , khu vục thương mại bán các kiosk hàng lưu niệm, 

khu vực tổ chức sự kiện và các khu phụ trợ khác. 

-  Nguồn vốn: Tổng vốn đầu tư dự kiến 130 tỷ đồng, vốn góp. 

- Hướng đề xuất xử lý: UBND quận thống nhất ban hành Công văn số 

587/UBND-VP ngày 02/5/2018 về việc đề xuất UBND thành phố và các sở, ngành 

liên quan xem xét, có ý kiến và hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ Trung tâm phát triển 

quỹ đất để thực hiện các hồ sơ thủ tục đấu giá đất theo qui định. 

3.3. Đề xuất đầu tư Siêu thị Coopmart tại quận Cẩm Lệ 

- Chủ đầu tư:  Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh 

- Qui mô: Công trình phức hợp gồm siêu thị, không gian văn hóa thể thao, 

đọc sách, phòng gym, khu vui chơi, phòng đa chức năng sinh hoạt cộng đồng, hội 

trường; khối nhà gồm: một tầng hầm và 02 sàn, diện tích mỗi sàn gồm 2.400 m2, 

các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, Saigon Co.op sẻ ứng tiền xây 

dựng toàn bộ công trình, sau khi hoàn thiện thuộc sở hữu của UBND quận, Saigon 

Co.op sẻ thuê lại để khai thác và tiền thuê sẻ được cấn trừ vào số tiền đã ứng trước.  

Đối với dự án này, UBND quận có văn bản báo cáo UBND thành phố theo 

và hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ Trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện các hồ 

sơ thủ tục đấu giá đất theo qui định. 

3.4. Nhà đầu tư là Liên doanh Tập đoàn Central Group và NewTechco 

Thực hiện Quyết định số 4072/QĐ- UBND ngày 25/7/2017 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về các dự án trọng điểm thu hút của UBND thành phố, UBND quận 

đã gửi thư mời cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu NEWTECHCO, địa chỉ: Tầng 

6, tòa tháp A, tòa nhà Sky TOWER, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Hà 

Đông, Hà Nội.  

Ngày 12/6 /2018 Lãnh đạo Quận đã làm việc với Lãnh đạo doanh nghiệp kêu 

gọi đầu tư tại khu Phong Bắc 4, nút giao thông Đông Nam Hòa Cầm, Làng ẩm thực 

Quốc Tế, du lịch sinh thái, trãi nghiệm tại vùng rau La Hường, hiện nay Liên doanh 

Tập đoàn quyết định và có văn bản xin chủ trương đầu tư vào 03 dự án, cụ thể:  

a) Dự án vườn rau La Hường  

- Vị trí: phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ  
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- Diện tích quy hoạch: 140.116 m2  

- Ranh giới khu đất:  

+ Phía Bắc giáp: Đường Thăng Long  

+ Phía Nam giáp: Sông Cẩm Lệ  

+ Phía Đông giáp: Cầu Cẩm Lệ  

+ Phía Tây giáp: Sông Cẩm Lệ  

- Quy mô đầu tư: Đầu tư khu đô thị cao cấp ven sông với quy mô 140.116 

m2 và trong đó hình thành Làng ẩm thực quốc tế với quy mô 20.000 m2 kết hợp 

hình vườn rau sạch trong nhà kính.  

b) Dự án Khu dân cư Phong Bắc 4  

- Vị trí: phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ  

- Diện tích quy hoạch: 239.436 m2  

- Ranh giới khu đất:  

+ Phía Bắc giáp: Đường Trần Ngọc Sương  

+ Phía Nam giáp: Đường Thăng Long  

+ Phía Đông giáp: Đường Phạm Vinh  

+ Phía Tây giáp: Đường Quốc lộ 1A  

- Quy mô đầu tư: đầu tư phát triển khu tổ hợp năng động bao gồm khu chung 

cư cao tầng, khu dân cư và khách sạn cao cấp phía giáp sông kết hợp với Khu bảo 

tồn di tích Chăm.  

c) Khu Tổ hợp dịch vụ cao cấp 

- Vị trí: đất dự trữ ven sông phía Bắc khu E-KDC Nam cầu Cẩm Lệ phường 

Hòa Xuân quận Cẩm Lệ và xã Hòa Châu huyện Hòa Vang.  

- Diện tích quy hoạch: 307.879 m2 (trong đó 219.747 m2 thuộc quận Cẩm 

Lệ và 88.132 m2 thuộc huyện Hòa Vang)  

- Ranh giới khu đất:  

+ Phía Bắc giáp: Sông Cẩm Lệ  

+ Phía Nam giáp: Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ  

+ Phía Đông giáp: Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân  

+ Phía Tây giáp: KDC Nam cầu Cẩm Lệ  

- Quy mô đầu tư: đầu tư phát triển khu tổ hợp bao gồm khu chung cư cao 

tầng, khu dân cư và khách sạn cao cấp phía giáp sông kết hợp với Khu trung tâm 

mua sắm.  
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Qua xem xét về quy mô và ý tưởng đầu tư của từng dự án, năng lực của Liên 

doanh Tập đoàn Central Group và NewTechco cũng như hiệu quả đầu tư mà các dự 

án mang lại, Lãnh đạo quận cơ bản thống nhất theo chủ trương đầu tư mà Liên 

doanh Tập đoàn đề xuất. UBND quận Cẩm Lệ có Công văn số 1800/UBND-QLĐT 

ngày 02/11/2018 của UBND quận Cẩm Lệ về việc đề nghị UBND thành phố xem 

xét và có ý kiến về chủ trương thu hút đầu tư đối với các dự án nói trên (kèm theo 

hồ sơ đề xuất đầu tư và hồ sơ năng lực của Liên doanh Tập đoàn) 

Hiện nay, Liên doanh Tập đoàn đang liên hệ, làm việc với Sở Xây dựng và 

UBND thành phố để thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo qui định. 

3.5. Trung tâm nghiên cứu giới thiệu sản phẩm và dịch vụ du lịch Nhật 

Linh 

- Chủ đầu tư:  Công Ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng. 

- Địa điểm: Tại góc đường Nguyễn Duy và Trần Phước Thành phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ. 

- Diện tích: 2.542 m
2
. 

- Qui mô: Công trình phức hợp Trung tâm đào tạo nghề và Nghiên cứu sản 

xuất - Trưng bày giới thiệu sản phẩm 3 tầng, tổng diện tích sàn 3.698 m
2
. Tổng 

mức đầu tư trên 60 tỷ đồng. 

Đối với dự án này, chưa được cấp GCN QSDĐ, đã có hợp đồng thuê đất trả 

tiền hàng năm đã ký giữa Sở TNMT và Công ty TNHH Nhật Linh Đà Nẵng. 

Hiện Công ty đang tiếp tục các thủ tục đầu tư tiếp theo trình UBND thành 

phố phê duyệt và có thể sớm triển khai dự án. 

Ngoài ra, trong năm qua Lãnh đạo quận và Tổ thu hút đầu tư còn tiếp cận với 

một số nhà đầu tư đến tìm hiểu những lợi thế tiềm năng để nghiên cứu đầu tư các 

lĩnh vực dịch vụ như: ẩm thực, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giáo dục chất 

lượng cao,... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thu hút đầu tư Quận ủy, UBND quận tăng 

cường các giải pháp mời gọi các nhà đầu tư vào quận, hoạt động Tổ thu hút đầu tư 

thời gian qua tiếp tục chuyển biến tích cực, đã chủ động tiếp cận nhà đầu tư để giới 

thiệu, tư vấn các dự án thu hút như: đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa Cầm, giới 

thiệu quỹ đất trống thành phố đã phê duyệt các dự án dịch vụ, quỹ đất xung quanh 

các hồ điều tiết tại Hòa Thọ Đông, phường Hòa Xuân, các dự án đầu tư theo mô 

hình xã hội hóa,. 

Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh của UBND quận, đặc biệt là sau tổ chức thành công sự kiện Chương 
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trình đẩy mạnh thu hút đầu tư, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đã 

góp phần quảng bá về hình ảnh, tiềm năng và lợi thế quận, đã có rất nhiều nhà đầu 

tư quan tâm đến với Cẩm Lệ, bước đầu tiếp cận làm việc với lãnh đạo để lựa chọn 

và đề xuất phương án đầu tư. Đồng thời, UBND quận làm tốt vai trò cầu nối và đề 

xuất hướng giải quyết đến với các sở, ngành và UBND thành phố đối với các dự án 

đề xuất đầu tư vào quận. 

Ngoài kết quả thu hút đầu tư một số dự án cụ thể, thì kết thu hút đầu tư vào 

quận năm 2018 ở khu vực kinh tế tư nhân khá tích cực, doanh nghiệp phát triển 

mạnh, đã có nhiều doanh nghiệp chuyển về làm ăn tại Cẩm Lệ, số doanh nghiệp 

thành lập mới và đăng ký cấp phép hộ kinh doanh cá thể tăng mạnh, qua số liệu 

ước tính đến cuối tháng 12/2018 quận Cẩm Lệ phát sinh trên 900 doanh nghiệp, so 

với cùng kỳ năm 2017 tăng 18,1%, cấp phép đăng ký kinh doanh khoản 1.200 hộ, 

tăng 19,3% so với cùng kỳ 2017. 

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, thì hoạt động thu hút đầu tư 

còn một số khó khăn, tồn tại và nguyên nhân như sau: 

- Thủ tục cho thuê, đấu giá đất còn nhiều hồ sơ thủ tục chồng chéo, thời gian 

kéo dài do đó một số nhà đầu tư đã rút lui các dự án.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Công tác hỗ trợ giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, của 

UBND quận nộp chưa kịp thời, thời gian giải quyết kéo dài. 

- Một số nhà đầu tư còn thiếu chủ động trong tiếp cận các cơ quan có thẩm 

quyền để giải quyết các thủ tục đầu tư có liên quan. 

- Công tác qui hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị và một số hạng mục kinh tế - xã 

hội từ ngân sách nhà nước theo quyết định phê duyệt của UBND thành phố triển 

khai còn chậm, do đó ảnh hưởng phần nào đến việc giới thiệu, thuyết phục nhà đầu 

tư. 

IV. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2019 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu 

tư kinh doanh thuận lợi, tăng cường vai trò, trách nhiệm thành viên Tổ thu hút đầu 

tư quận. 

2. Tăng cường quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế của quận, chủ động tiếp 

cận, giới thiệu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để đề xuất phương án đầu tư vào 

quận. 

3. Tổ chức thực hiện đúng theo qui trình các bước đầu tư tại Quyết định số 

5198/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Qui 

trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện ngoài các khu, cụm công nghiệp.  
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4. UBND quận tiếp tục cùng với nhà đầu tư theo dõi việc giải quyết các thủ 

tục của các sở, ngành trình UBND thành phố liên quan đến các dự án đề xuất đầu 

tư đã được UBND quận thống nhất đề xuất thành phố, phấn đấu trong năm 2019 có 

ít nhất 02 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đấu giá, giao đất và có thể triển khai dự 

án. 

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện “Năm 

đẩy mạnh thu hút đầu tư” năm 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm 

2019, UBND quận báo cáo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư được biết, tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Ban XT&HTĐT tp (b/c); 

- CT, các PCT.UBND quận; 

- Phòng Kinh tế; 

- Hội DN quận; 
- Lưu: VT, KT.                                                                                                                                                                        
 

         

        KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

      Phạm Nam Sơn 
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3.6. Khu dịch vụ sinh vật cảnh và ẩm thực Hòa Cầm. 

- Nhà đầu tư: Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, hộ khẩu tại quận Sơn Trà, thành 

phố Đà Nẵng. 

- Địa điểm đầu tư: Tổ 24, phường Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng. 

- Diện tích: 7.650 m
2
 (Bảy ngàn sáu trăm năm mươi mét vuông). 

- Qui mô: Trên cơ sở vườn cây lâu năm và địa hình khu đất khá phù hợp, mô 

hình thiết kế được lấy từ ý tưởng thiên nhiên vùng trung du Trung bộ, trên nền cây 

xanh lâu năm và bổ sung trưng bày cây cảnh Bonsai gắn với đặc điểm văn hóa và 

con người Cẩm Lệ làm chủ đạo thiết kế tổng thể, khu dịch vụ sẻ phân thành các khu 

vực như sau: Khu trưng bày sinh vật cảnh tổng hợp, giới thiệu các loài cá nước 

ngọt, khu nuôi trồng các loại hoa cao cấp. 

- Nguồn vốn: Tổng nguồn vốn dự kiến 50 tỷ đồng do nhà đầu tư tự xây dựng, 

chia làm 02 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: Trong năm 2018 với nguồn vốn 40 tỷ đồng sẻ đầu tư hoàn 

chỉnh các hạng mục như: Thiết kế tổng thể, trồng cây xanh, tạo lối đi vườn dạo kết 

hợp trưng bày sinh vật cảnh, hồ cá nước ngọt, khu sinh thái giã ngoại, các tiểu khu 

dịch vụ. 

+ Giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2019: 10 tỷ đồng, tiếp tục bổ sung đầu tư 

hoàn chỉnh các hạng mục như: Tận dụng địa hình cải tạo thành hồ câu cá và trưng 

bày giới thiệu các loài cá nước ngọt, bổ sung đa dạng các chủng loại loại Bonsai 3 

Miền, đầu tư trồng các loại hoa cao cấp (áp dụng mô hình sinh học công nghệ cao).  

- Hướng đề xuất, giải quyết: UBND quận Cẩm Lệ giao Phòng Kinh tế chủ trì 

phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra thửa đất thực tế là thửa đất trồng 

cây lâu năm, chủ sử dụng đất tận dụng địa hình đã cái tạo đầu tư trồng cây lâu năm, 

một phần diện tích đất hoang hóa bạc màu khó canh tác sẻ chuyển sang trồng hoa 

công nghệ cao. 

Đề xuất UBND quận thống nhất để bà Nguyễn Thị Phương Hoa tận dụng 

thửa đất kinh doanh sinh vật cảnh và một phần diện tích khoản 2000 m
2
 trồng hoa 

cao cấp theo mô hình nông nghiệp sinh học công nghệ cao. 
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