Trong các dự án này, có nhiều dự án chậm triển khai ở những vị trí trung tâm thành phố. Các dự án kiểm tra
gồm: Dự án khu đô thị Capital Square 2 (Công ty TNHH Mega Assets làm chủ); khu đô thị Capital Square 3
(Công ty TNHH BĐS SIH); dự án Epicure Fresh (Công ty TNHH MTV Thực phẩm Epicure Fresh); dự án
Smartdev (Công ty TNHH Smartdev); dự án Nhà hàng Con cá mập (Công ty TNHH Con cá mập); dự án
Giaidiep (Công ty TNHH Giai Điệp); dự án Soundcheck Việt Nam (Công ty TNHH Soundcheck Việt Nam);
dự án Euroviettex (Công ty TNHH MTV Euroviettex); dự án khu đô thị Thủy Tú (Công ty CP Tài chính và
phát triển doanh nghiệp - FBS); dự án khu du lịch ven biển Anvie Resort & Residences (Công ty CP Hòn
Ngọc Châu Á); dự án The Nam Khang (Công ty CP The Nam Khang); dự án Le Meridien Da Nang Resort
& Spa (Công ty CP Sóng Việt); dự án Công viên dịch vụ giải trí, du lịch, thể thao Huy Khánh (Công ty CP
Đầu tư và phát triển thương mại, dịch vụ du lịch Huy Khánh); dự án Biệt thự và tổ hợp dịch vụ du lịch cao
cấp ven biển phường Phước Mỹ (Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ 55); dự án Khu du lịch
bãi Trẹm (Công ty CP Savico); dự án Trung tâm thương mại - khách sạn - văn phòng và căn hộ cao cấp
Viễn Đông Meridian (Công ty CP Đầu tư địa ốc Viễn Đông Việt Nam); dự án Khu phức hợp cao cấp thương
mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square (Công ty CP Địa ốc Đông Á); dự án Danang
Center (Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long); dự án khu dân cư Tân Hải Doanh (Công ty CP dây cáp điện Tân
Cường Thành); dự án khu đô thị Golden Hills (Công ty CP Trung Nam); dự án Trung tâm cao ốc phức hợp
A - B Nguyễn Kim (Công ty CP Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng) và dự án khu xử lý rác thải Ánh
Dương (Công ty TNHH Môi trường Ánh Dương).
Năm 2018, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lĩnh vực
đầu tư xây dựng cơ bản đối với UBND quận Hải Châu, UBND huyện Hòa Vang và Ban quản lý dự án đầu
tư xây dựng Khu công nghệ cao Đà Nẵng; thanh tra Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đối với việc
chấp hành pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng.
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TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

