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Số:01/2009/QĐ-UBND              Đà Nẵng, ngày 02 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đền bù thay cho mức hỗ trợ xí bệt đối với các hộ giải tỏa 

 dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc 
(trên địa bàn quận Hải Châu)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 1829/BC-STC-GCS ngày 
23/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức đền bù thay cho mức hỗ trợ Xí bệt đối với các hộ giải tỏa 
dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên 
địa bàn quận Hải Châu), cụ thể như sau:

1. Đồng ý đền bù Xí bệt của các hộ giải tỏa dự án đường nối từ đường Nguyễn 
Văn Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên địa bàn quận Hải Châu), thay cho 
mức hỗ trợ tháo dỡ di dời, cụ thể như sau:

a. Xí bệt loại nắp thường: 800.000 đồng/cái (tám trăm ngàn đồng/cái).
b. Xí bệt loại nắp êm: 1.200.000 đồng/cái (một triệu, hai trăm ngàn đồng/cái).
 2. Đối với Xí xổm của các hộ giải tỏa dự án đường nối từ đường Nguyễn Văn 

Linh đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc (trên địa bàn quận Hải Châu), giữ nguyên mức 
dền bù theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UB ngày 20/12/2007 của UBND thành phố.

Điều 2. Giao Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng áp giá 
đền bù, báo cáo Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND thành phố phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác 
tại Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của UBND thành 
phố Đà Nẵng không trái với Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 
dựng; Chủ tịch UBND quận Hải Châu; Trưởng ban Ban Giải tỏa đền bù các dự án 
đầu tư xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan 
căn cứ Quyết định thi hành./.
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