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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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   Số:184/2018/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, 

phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 8068/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc đề nghị hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực bãi rác Khánh 
Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách hỗ trợ cho các hộ dân khu vực bãi rác Khánh Sơn, 
phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ khám sức khỏe
- Đối tượng: Những người đang nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn;
- Số lượng: 01 lần/người/năm.
2. Hỗ trợ kinh phí nước sinh hoạt; bảo hiểm y tế; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển 

rác thải sinh hoạt; học phí các cấp học
- Đối tượng: các hộ dân chịu ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 01 km từ chân 

bãi rác;



- Hỗ trợ nước cấp sinh hoạt: 02 m3 nước/người/tháng;
- Hỗ trợ bảo hiểm y tế: 01 bảo hiểm y tế/người/năm;
- Hỗ trợ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng cho các 

hộ dân;
- Hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp học mầm non và phổ thông cho con em 

của các hộ dân.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân 

thành phố biểu quyết thông qua và áp dụng kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng 

quy định của pháp luật. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 

thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thành phố giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tám (bất thường) thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2018./.

                      CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung


