
UBND- UBMTTQVN CONG HOA xA HQI ciiU NGHLA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S&J9iDA-UBND-MTTQ Quáng Trj, ngày 06 tháng4 náin 2022 

DE1' 
Huy dng nguôn Içrc tIic hin chInh sách 1i trq xây rnó'i nhà ó' 
cho ho nghèo trên da bàn tinh Quãng Trj, gial don 2022-2026 

I. S1) CAN THIET BAN HANH BE AN 

îü nàm 2004 dn nay, thông qua ngun kinh phi cüa Nhà nixOc và các 
nguôn ho trQr cUa xã hi, toàn tinh Quàng Trj dA ho trçl xây dirng trên 22.000 nhà 
ô cho h nghèo và các dôi tuçing khó khän (già cà, neo &m, khuyêt tt,...); xây 
mâi và süa chta 12.835 nhà ô cho ngui có cong vi each mng'. Nhi do, nhà 
cüa nhiêu hO nghèo, hO nguäi có cong dä dixqc cal thin, to diêu kin On djnh 
d&i song 4t chat, tinh than, gop phn phát triên kinh tê gia dInh và vucm len 
thoát nghèo ben vfmg. 

Tuy nhiên hin nay, con s hxcing khá l&n h nghèo, chtxa có nba a ho.c Co 

nhà ?i nhimg tam  bçi, hu hông, dt nat, có nguy ca s.p do. Theo chuan nghèo tiêp 
cn da chiêu giai doan 2016-2020, toàn tinh có 4.111 h nghèo thiêu ye chat 
li.rqng nhà &, 4.544 h nghèo thiêu hit ye din tich nhà & (chiêm t l lan hxçt 
39,41% và 43,56% so vói tong sO h nghèo)2. Tong hqp kêt qua rà soát các hO gia 
dInh chua cO nhà a, hoc nhà a tam  bq, hu hông ma không có khà nàng tr xây 
dmg, toàn tinh có 3.152 hO nghèo thiêu hit gay gAt ye nhà &, chiêm t' 1 30,22% 
trong tong so hO nghèo; ngoài ra cOn có 1.186 hO cn nghèo cO nhà tm bçi, hi.r 
hOng, dOt  nat can h trg xây dijng nhà a, chiêm t5' 1 11,44% so vol hO cn nghèo. 

Là tinh cOn khó khn nên ngun kinh phi không dü d h trq xây mOi nhà 0 cho 
hO nghèo và s0a chta nhà 0 cho ngu0i có cong each mng bj xuOng cap. Vi 4y, vic 
vn dng nguôn hrc xã hOi  dê thirc hin Dê an "Huy dng nguôn 1irc thirc hin chInh 
sách h trq xây mOl nhàô cho hO nghèo trên dja bàn tinh Quàng Trj, giai don 2022-
2026" là hêt si'rc can thiêt và phü hçp v&i diêu kin, hoàn cành c1ia dja phixcing hin 
nay (sau day gc1 tat là Dê an). 

II. C S PHAP LY 

1. Li4t Nba 0 ngày 25/11/2014. 

2. Nghj djnh s 07/2021/ND-CP ngày 27/01/2021 cüa ChInh phü quy djnh 
chuãn nghèo da chiêu giai doan 2021-2025. 

'P13 rrq n/ia ó theo Quyt din/i 22/2013/QD-7Tg 8.097 n/ia, Irong do xdy ma! 1.693 nh4,  si-a chIa, náng cdp 
6.404 n/ia; Ho trç.r nhà a tzr Qu9 Den on dáp nghra 4.738 n/ia, trong dO xOy ma! 3.196 n/ia, sz-a chia 1.542 nhà. 

2 QuyIt djnh 535/QD-77g ngày 16/02/2022 cza UBND tin/i phé duyt k& qua rà soát hO nghèo, h cOn nghèo 
theo chudn nghèo hOp can  da c/iOu gfai don 2016-2 020 
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3. Nghj djnh s 99/2015/ND-CP ngày 20/10/2015 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiét và hi.thng dn thi hãnh Lut Nhà a. 

4. Nghj djnh 30/2021/ND-CP, ngày 26/3/3021 cüa ChInh phü sira dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 99/2015/ND-CP ngày 20 tháng 10 nàm 2015 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hi.rang dan thi hành rnt so diêu cüa Lut Nba &. 

5. Nghj dnh s 43/2014/ND.-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü hràng dan 
thi hành Lu.t Dat dai, có hiu lirc ngày 01/7/2014. 

6. Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ngày 20/10/20 15 cüa ChInh phñ v phát 
triên và quân 1' nhà 0 xã hi. 

7. Nghj djnh s 10/2021/ND-CP ngày 09/02/2021 cüa ChInh phñ v quãn 1' 
phI dâu tix xây dirng. 

8. Nghj djnh so 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cüa ChInh phü quy djnh v 
mien, giãm tiên si'r ding dat. 

9. Quytdjnh s 2126/QD-TTg ngày 22/12/202 1 cüa Thu tuâng ChInh phü 
Phê duyt chiên lucic phát triên nhã a quOc gia giai don 202 1-2030, tam nhIn den 
nàm 2045. 

10. Quyt djnh s 2127/QD-lTgngày 30/11/2011 cüa Thu ti.r&ng ChInh phü 
ye vic phé duyt chiên 1uc phát triên nhà a quôc gia den näm 2020, tam nhIn 
den nàm 2030. 

11. Quyt djnh s 119 8/QD-MTTW-DCT ngày 29/12/2016 cüa Doàn Chü 
tjch Uy ban Trung hung M.t trn To quOc Vit Nam ye ban hành Quy chê vn 
dng, quán 1 và su diing Qu "VI ngithi nghèo". 

12. Quyt dlnh  s 370/QD-TTg ngày 03/4/2018 cüa Thu tixàng Chmnh phü v 
lâi suât cho vay ixu dãi nhâ a xä hi ti Ngân hang ChInh sách xã hi theo quy 
djnh tai  Nghj djnh so 100/2015/ND-CP. 

13. Quyêt djnh s 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 ccia Thu tu&ng ChInh phü 
phê duyt Chuung trInh miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xâ hi vüng dông 
bào dan tc thiêu so và mien nüi giai doan 2021 - 2030, giai doan  I: tü nàm 2021 
den nàm 2025. 

14. Quyt djnh s 90/QD-TTg ngày 18/01/2022 cüa Thu tuóng ChInh phü 
phê duyt Chucing trInh mvc  tiêu quôc gia giârn nghèo ben vü'ng giai doan 2021-
2025. 

15. Thông tu s 19/2016i1I-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây dmg hurng 
dn thirc hin Lut Nhà a vâ Nghj djnh so 99/2015/ND-CP huang dn Lu.t Nba &. 

16. Thông tu si 25/2015/TT-NT-INN ngày 09/12/2015 cüa Ngân hang Nlhà 
niióc Vit Nam huang dan cho vay von u-u dãi thirc hin chInh sách nhà a xa hi. 

17. Thông tis s 20/201 61Ff-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây dmg hisOng 
dn thrc hin Nghj djnh so 100/2015/ND-CP ye phát triên và quãn 1 nba & xã hi. 

18. Thông tu sO 139/2016/TT-BTC ngày 10/9/2016 cüa B Tài chInh huang 
dn min tien sr dung dat, tiên thuê dat; hoân trâ lai hoc khâu tth vâo nghia vi 
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tài chInh cho chü du tu khi du tu xây dirng nhà a x hi và phwmg pháp xác 
djnh tiên sir diing dat phâi np khi nguYi mua, thuê mua dugc phép ban lai nba & 
xãhôi. 

19. Thông tis s 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 cüa B Tài nguyen và 
Môi tru&ngvê Giây chrng nhn quyên sir ding dat, quyên s& httu nhà & và tài san 
khác gän lien v&i dat. 

20. Thông tixs 07/2019111-BTP ngày 25/11/2019 cüa B Tu pháp hu&ng dan 
mt so ni dung ye dàng k the chap quyên sà di.tng dat, tâi san gän lien vói dat. 

21. Thông ti.r s 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 cüa Bô Xây dirng Ban 
hành djnh mrc xây dirng. 

22. Thông tu s 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 cüa B Tài chInh huàng 
dan mt so diêu Ngh dnh 45/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 cña Chinh phü quy 
djnh mien, giàm tiên si:r dung dat và thu tVc  min, giâm tiên sir ding dat. 

23. Nghj quyt s 40/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cüa Hi dng nhân dan 
tinh Quáng Trj ye Chuang trInh phát triên nhà a tnh Quâng Trj den näm 2025 và 
djnh hu&ng den näm 2035. 

24. Quyt djnh s 3698/QD-TJBND ngày 2 1/12/2020 cüa UBND tinh Quâng 
Trj ye vic phê duyt Chung trInh phát triên nhà & tinh Quàng Trj den 11am 2025 
và dnh hu&ng den nàm 2035. 

25. Thông báo k& 1un s 113-TB/TU ngày 14/6/2021, Thông báo kt 1un 
so 193 -TB/TU ngày 30/11/2021, Thông báo kêt 1un so 211 -TB/TU ngày 
07/01/2022 cua Ban Thu&ng vi Tinh üy Quãng Trj ye chü truang 4n dng 
nguôn 1irc ho trçi xây mâi nhà a cho h nghèo trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

III. MTJC DICH, YEU CAU. 

1. Mic dIch, m1ic tiêu: 

- Vn dng ngun hrc d h trçy xây rn&i nhà & cho h nghèo chua có nhà & 
hotc có nba & ttrn ba, xuông cap trén dja bàn tinh nhAm bão dam các dôi tucYng 
có nhà & an toân, on djnh cuc song, thirc hin chInh sách an sinh xã hi, qua do 
thoát nghèo ben vng, cüng nhu gop phân thirc hin quyên có nhà & và quyên s& 
hüu nhâ & theo Luât Nhà & nAm 2014. 

- Darn bão sau khi h trq các h gia dInh có nhà & an toàn, gop phn cài 
thin cuc sOng, giám nghèo ben vUng. 

- Mic tiêu xây mO'i 3.152 nhà & cho h nghèo, dn cuôi näm 2026 toàn tinh 
co bàn không con h gia dInh nghèo & nhà tm bçi. 

2. Yêu cu: 

- Ngun vn thrc hin h tr xay m&i nba a cho h nghèo trën dja bàn tinh 
theo D an nay ducic si'r diing t1r nguôn: ngân sách nhà nuóc; vn dng xã hi 
hóa; von vay (neu cO); von tix có cüa gia dInh; nhân cong cüa cong dông. 

- Thtrc hin h trq dung di tugng theo thir tij uu tien cüa D an dã phe 
duyt dam báo cong khai, cong bang, rninh bach  và kjp th&i. 
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- Ngân sách nba nuOc duqc J-IDND tinh phê duyt hang näm; huy dng 
nguôn von tir các co quan, don vj, doanh nghip, to chrc, cá nhân và cong  dOng 
dan cu trong và ngoài tinh; dông thi v.n dng nhân hrc tü các don vj dóng gOp 
bang nhiêu hInh thirc dê lông ghép vào thirc hin ho trçY nhàm nâng cao chat 
1irçing nhà a cho các dôi ti.rçlng dtroc h trçl. 

- Co sir phi hop chat ch giüa c.p üy Dáng, ChInh quyn, Mat  trn các cp, các 
ban ngành, doàn the và sir tham gia cüa cong dOng trong huy dng nguôn 1irc và h trq 
thiichiênDêán. 

- Thithng xuyên rà soát d tránh tràng 1p trong vic h trq h nghèo xây 
dirng nba . Bão dam cOng bang, cong khai và minh bach  den tirng  h gia dmnh 
trên CO SO pháp 1u.t Va chInh sách cüa Nba nuc; phü hop v&i phong tiic tp 
quán cüa v11ng, mien gän v1i diêu kin thirc tiên và quy hoach, kê hoach  phát 
triên kinh tê - xä hi cüa dja phuong. 

- H gia dInh tir t chüc xây dung nhà a có sir kim tra, giám sat cüa chInh 
quyên, mat  trn và nhân dan. Các truang hçrp h gia dInh không tir xây dirng 
thrc nhà a phái cO don dê nghj mat  trn và chInh quyên dja phuong to chirc xây 
dirng giüp nhà a trên CO SO nguOn kinh phi duc bô trI và nguôn nhân, vt lrc do 
cong dông, các to chirc, don vj dóng gop. 

- T chrc t& vic rà soát bInh xét dan chO sat thijc tü CO SO, dam bão dung 
dOi tuçng, sir cong bang vâ gi thrçic doàn két trong tirng dja bàn dan cu. Thirc 
hin phuo'ng châm u'u tiên theo thu tir h khó khän hon lam trisóc. 

IV. NO! DUNG BE AN. 

1. Bôi tu'çng, diêu kiin duqc ho trçr ye nhà 0: 

1.1. Dôi tupng ho tr1: 

H nghèo dang sinh sng và có h khu thurng trO tai  dja phuong duqc Chü 
tjch Uy ban nhân dan xã, phu&ng, thj trân (sau day gi tat là cap xã) cong nhn và 
näm trong danh sách phê duyt cOa De an. 

Các truông hop phát sinh sau khi D an phê duyt (nu co) giao cho các 
huyn, thj xâ, thành phô xem xét, thirc hin dam bão diêu kin, nguyen täc, müc 
ho trq theo quy djnh cüa Dê an nay. 

1.2. Diêu kiên tuic hO Iro' v nhà ö': 

- D tách h trên 3 nàm, có d.t hop pháp dé xây dirng nhung chua có nba a 
ma gia dInh không dü nguôn hrc dê xây dirng nhà. 

- Dã có nba a nhung tarn  bg hoac hu hông, dt nat cO nguy co sp d ma 
gia dInh không có khà näng tr câi thin nhà a, cii the: 

+ Nhà a tam  bg là nba có Ca 3 thành phn Mái/Tu&ng/Ct duqc xây dirng 
bang các l°ai 4t lieu khOng ben chäc. 

+ Nlià hu hông phái phá dä d xây mai: (1) Khung, tu&ng hu hông tir 50% 
tr& len; (2) Mái hu hông t1r 50% tra len; (3) Nên hu hông tir 30% tra len. 



2. D!nh  mac, so luqng nhà cn ho trq Va ngun vn cn buy dng: 

2.1. Din!, n,á'c ho tro 

- Vüng rnin ntii, dan tc thiu s6: mirc h trV 70.000.000 dông/h (Bay 
much triu dong!h), gôm h nghèo cu trü tai  huyn Huâng Hóa, Dakrông, các 
xã Vinh 0, Vinh Khê, Vinh Ha huyn Vinh Linh; xã Linh Trueing huyn Gio 
Linh; Ban Chüa, xã Cam Tuyên huyn Cam L. 

- Wing dng bng: müc h trg 60.000.000 dông/h (Sáu muoi triU 
dông/h), các dja phucing cOn 1i. 

Ngoài ra, tOy thixc t hin trng, diu kin h gia dinh, UBND-UBMT cp 
huyn, cap x thông nhât dê h trçi them tt'r nguôn qu' "VI ngri nghèo" cOa dja 
phuang, huy dng cong dông và các 1irc Iuçng khác tharn gia dóng gop nguyen 
vt 1iu, nhân cong xây drng cOng vOi nguôn von t1r có cüa gia dinh và von vay 
uxudâi. 

2.2. Tong Il9 "? ng/zèo và kin/i phi hO trp' xây drng n/ia 0' 

a. Tong so ho nghèo can ho trcrxdy mâi nhà à. 3.152 hç5 

Trong do: 

(1) Phân theo vOng min: 

- Wing dng bào dan tc thiu s, min nOi: 2.5 60 h 

- Wing dng bang: 592 h 

- Thành thj: 249 ho 

- Nông thôn: 2.903 h 

(2) Phân theo chInh sách: 

- H trçi nhà ?ii cho h nghèo thuc huyn nghèo: 912 h 

- H trçi nhà 0' cho h dng bào DTTS nghèo, h nghèo dan tc Kinh 0' 
vüng d.c bit khó khän (không bao gOm huyn nghèo DaKrông): 1.569 h 

- Ho nghèo không thuc các chInh sách: 671 h. 

b. Nhu ccu kinh phi 

Tng nhu cAu kinh phi thrc hin D an: 217.297.000.000 dông (Hai tram 
mu'ài bay tj', hai tram chIn muvi bay triu dOng). 

Trong do: 

(1) Phân theo muic dich s0' ding: 

- H trg xây mói nhà 0' cho h nghèo: 2 14.720.000.000 dng; 

- Chi phi quãn 1, giám sat: 2.577.000.000 dng 

(2) Phân theo ngun huy dng: 

- Ngun Trung wing theo các chinh sách: 99.240.000.000 dng (45,67%). 

- Ngun ngân sách tinh: 3 1.139.000.000 dng (14,33%). 

- Nguôn xã hi hóa: 86.9 18.000.000 &ng (40%). 
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c. Phân k'1) thu'c hién 

Dctn vj tInh: Triu dóng 

Danh muc 
Tng 

s 
Nãm thrc hin 

2022 2023 2024 2025 2026 

Ting so nhà 3.152 675 689 661 633 494 

- Kinh phi h trg xây nba 214.720 44.460 46.790 45.210 43.680 34.580 

-ChiphIquãn1,giámsát 2.577 481 524 524 524 524 

Tng cong kinh phI 217.297 44.941 47.314 45.734 44.204 35.104 

-NgunngãnsáchTrunguong 99.240 18.912 21.286 23.734 22.204 13.104 

- Ngun ngân sách tiinh 3 1.139 6.227 6.228 6.228 6.228 6.228 

- Ngun xã hi hóa 86.918 17.386 17.383 17.383 17.383 17.383 

Chi ti& theo các don vi tai Phu luc I, Phu luc II và Phu luc III. 

3. Nguyen tc, each thüc t chüc thi1rc hin 

3.1. Nguyen ttc 

- Darn bào rnirc kinh phi h trq xây mâi 60.000.000 dng/h vüng dtng 
bang, 70.000.000 dôngIh vüng mien nüi, dan tc thiêu so dôi vOi h nghèo 
dugc phê duyt theo Dê an. 

Tru&ng hcp h nghèo thuc D an duçic các t chtrc, doanh nghip dang 
k ho trçi kinh phI xây mi theo mrc ho trq cüa Dê an thI không sir diing nguôn 
ngân sách cüa Dê an dê ho trq. Ban chi dao  sê tang so li.rçmg xay drng cña De an 
trong nãm do dê darn bão chi dO ngân sách dà duçic HDND phê duyt trong 
näm, sam hoàn thành chi chi tiêu dé ra cho giai doan  2022 - 2026. 

- Tnrang hçip h nghèo thuc D an thuc các chInh sách, chuong trInh cOa nhà 
ni.rac, hoäc duoc các to chrc, don vi, cá nhân dang k) xây mâi nhung kinh phi chua 
dat djnh rni.rc ho trçi cOa Dê an s du9:c  Dé an ho trg phân chênh lch. Kinh phi h trq 
phân chênh 1ch duqc trIch tir nguôn qu "VI ngi.thi nghèo" cap tinh, huyn và 
nguôn ngàn sách tinh duçc cap tai Dê an. 

- DM vol ngun vn ngân sách nhà nuOc tharn gia vào d an (ngân sách 
TW, ngân sách dja phi.rong), vic cap phát, thanh toán, quyêt toán nguôn von h 
trçl thirc hin theo quy djnh cOa pháp lut ye ngân sách nhà nuOc, pháp lut ye 
dâu tu cOng và các van bàn huOng dn cOa B, ngành trung i.wng. 

3.2. Cad, tI,Irc và to cl,,'rc tlurc hiên 

a) Chi h trçl kinh phi truc tip cho h gia dinh d nguOi dan tir thirc hin 
xay dimg nhà cOa mInh duOi sirchi dao,  huOng dan, kiêm tra, giám sat cüa Uy 
ban Mat trn, Uy ban nhân dan cap xà, Tn.rOng thôn, bàn, khu phô (sau day gi 
tat là thôn), Tn.r&ng Ban cong tác M.t trn thOn. 

b) H gia dInh có ten trong danh sách duc h trq xây drng nhà 0 phOi có 
Don dê nghj và cam két xây drng nhà 0 (mâu do UBMTTQ\TN tinh cung cap) 
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kern 01 ãnh mâu chiip toàn cânh hin trng nhà a hin ti và chü h, dai din 
1nh dao UBND/UBMT cap xä, thôn; Dé xuât 1ira ch9n mâu nhà trong tp thiét 
kê mu nba ducic ban hânh; dôi vâi trueing hçTp gia dInh tr thiêt ké phâi dam bão 
yêu call ye din tIch, chat luçmg nba a cüa Dê an. 

Di vói các h gia dInh khó khãn (già Ca, neo dan, khuyt tat,...) không th 
ti,r xây dirng nba a thI h gia dInh có Dan dê nghj chInh quyên dja phuang giüp 
d xây dirng nba a; UBMT phôi hçp UBND cap xã chi do các 1%rc luçing i dja 
phuang nhu: lirc lucmg vu trang, Doãn TNCS Ho ChI Minh và các to chirc, doàn 
the khác to chirc xây dirng nhà 0 cho các h gia dInh nay (ho trci 4t 1iu, ngày 
cong lao dng). Dôi tllclng thuc hi, doàn the nào thI hi, doàn the do có trách 
nhim phôi hqp kiêrn tra, giám sat, triên khai thirc hin có hiu qua. 

c) UBMT phi hqp UBND cp xã huâng dn, theo dôi, kim tra, giám sat 
dê các h gia dInh sir dung kinh phi duçc h trçl dOng ml:lc dIch; dOng thai gi11p 
dc các h gia dInh trong qua trInh xay dirng nhà, dam báo nhà a phâi xây dirng 
hoàn chinh dê di.ra vào sir dung. 

d) Trên Ca sâ các di ti.rçing duqc phê duyt h trçl xây mOi nhà i hang 
nàm, UBMT phôi hçTp PhOng Lao dng — Thuang binh và Xã hi cap huyn 
hix&ng dan UBMT và UBND cap xã to chüc xây mói nhà a cho dOi ttrqng. 

3.3. Quy trInl,, thu t4lc ho try' 

- Buàc 1: H gia dInh gui Dan d nghj và cam két xây dirng nhà a dn Uy 
ban MTTQ Vit Narn cap xâ tOng hçp, l.p danh sách. 

- Bithc 2: Uy ban MTTQ Vit Nam cap xã chii trI, phôi hgp UBND cap xâ 
thành l.p doàn kiêm tra, khâo sat, dánh giá hin trng nhâ và kêt 1un ye tirng 
truang hp cii the. Trên ca sa do thông nhât diia vào danh sách de ngh ho tr 
xây dirng nhà a và huang dn dôi tung bô sung day dü ho sa d nghj h tr 
(theo yêu câu tai diem b muc 3.2). 

- Bithc 3. Uy ban MTTQ Vit Nam cp xã gui danh sách, h sacho Uy ban 
MTTQ Vit Narn và UBND cap huyn thâm djnh, phé duyt và tong hçp, dê 
nghj Uy ban MTTQ Vit Nam cap tinh ho trg nba a. 

- Bithc 4. UBND tinh chü trI, phi hçip Uy ban MTTQ Vit Nam tinh phê 
duyt danh sách dOi tung du'cic h trçY xây rnó,i nha a va tO chirc vn dng kinh 
phi, phân bô kinh phi cho các dja phi.rang dê thirc hin. 

- Btcâc 5. Trn ca sa danh sách phê duyt các di tilçmg dixçc h trg Va kinh 
phI thwc ho try, Uy ban MTTQ Vit Nam cap xã phôi hçip UBND cüng cap thông 
báo cho dôi tuqng duqc biêt dé däng k thai gian xây dimg nhà a. 

- Bithc 6: Uy ban MTTQ Vit Nam cp xã 1p h sa thirc hin trn ung cho 
h gia dInh 70% kinh phi dtxc h try, dOng thai cu can b theo dôi tiên d thirc 
hin; Tp hqp danh sách h xây dirng nhà a; th&i gian kh&i cong gui len Uy ban 
MTTQ Vit Nam cap huyn dé phôi hqp, thông nhât k hoch bô trI các lrc 
1ung lam cOng tác dan vn (Lirc lung vu trang, các doãn the, ca quan, dan vj) 
h trç h xây dirng nhà a. 
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- Buàc 7: H gia dInh t chirc xây dirng nhà i và báo cáo kt qua thirc hin 
cho Uy ban MTTQ Vit Nam cap xã khi hoàn thành. 

- Bithc 8: Trên Ca s& báo cáo cüa h gia dInh và can b dugc cü theo dOi 
tin d, Uy ban MTTQ Vit Nam cap huyn hithng dan gia dInh duqc ho trV 
hoàn thành h scr và thanh toán dü 100% kinh phI cho h dugc ho trc, chp ãnh 
nba sau khi du'cic h6 trçi xây m&i và báo cáo kêt qua len cap trén dé tong hçip, 
quán 1. 

4. Thu tiy uu tiên ho trçr xây dyng nhà & 

4.1. TIzá' tr u'u tiên /I,eo fin/i trzng nhà ó. 

- U'u tiên h trçY 1: H gia dInh có nhà & hu' hOng, dt nat (lam bng các vt 
lieu ré tiên, chat 1ung thâp) có nguy Co sp do, không dam bào an toàn. 

- u tiên h trq 2: Ho gia dmnh chua có nhà & (là h gia dInh chua có nba a 
riêng, hin dang a cñng bô mc, & nh& nhà cüa ngi.r&i khác, thuê nba & - trr 
tru&ng hçip &rcic thuê nba & thuc s& hüu nba ni.r&c). 

- IJu tiên h6 trg 3: H gia dInh có dOng nhân khu. 

- Nhóm ho khó khàn v nhà a khác. 

4.2. T/zá tr iiu lien theo /zoàn can/i, diii ki,i s6ng: 

- U'u tiên 1: H gia dinh Co hoàn cánh dc bit khó khän (già cá, neo dan, 
khuyêt tat). 

- Uu tiên 2: H gia dInh thuc vüng thu&ng xuyên xáy ra thiên tai. 

- U'u tiên 3: H gia dInh là dng bào dan tc thiu so. 

- IJu tiên 4: H gia dInh dang sinh sng ti các thôn, bàn dc bit khó khän; 
xä däc bit khó khãn. 

- Uu tiên 5: Các h gia dInh cOn l?i. 

5. Yêu cu v din tIch và chat Lu'Q'ng nhà 0' sau khi ho tr9' 

- Các h gia dInh có th s& diing các muthit k kern theo D an hoc 
tham khão rnâu nhà thông dung t?i  dja phi.rong dê hra ch9n quy mO và hInh thirc 
nhà a phü hç'p vâi hoàn cánh ci the cüa ttmg h gia dInh. 

- Sau khi duçic h trci, các h gia dInh phãi xay drng dirçic nhà a mói dam 
báo din tIch sfrding tôi thieu 30m2  (dôi vâi nhüng h dc than không fbi 
nuang tra, có the xây drng nhà a có din tIch s& dvng  nhô han nhung không 
thâphan 18m2). 

- Nha phái dam bâo tiêu chun "3 c1rng" (nn c&ng, khung - tu&ng c1rng, 
mái cüTlg); tuôi th9 can nhà tr 20 nãrn tr& len. Các b phn nên, khung, mái cOa 
can nhà phãi duc lam tCr các loai vt lieu có chat lung tOt; dap ü'ng yëu cau ye 
cong nãng sCr dçing; các cong trIrih phii trçl (bép, nhà v sinh...) phái dugc bô trI dam 
bâo v sinh, thun tin sinb hot; báo dam an toàn chju 1irc, an toàn trong s& ding; 
dam báo m9 quan và phii hçip v&i phong tiic tp quán cOa dja phuang. 
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- Thy theo diu kin thirc t, các b phtn nhà & có th lam btng 4t lieu có 
cht luqng tuang duang có sn tai dja phuong nhung phãi dam bâo ye thai hn 
si:r diing. 

A. 6. Nguon kinh phi thy'c hzçn: 

- Ngân sách Trung ucing: Ngân sách Trung uong h trg nhà ô theo các 
Chuang trInh rnic tiêu quôc gia và các chuang trInh nhà a xã hi khác. 

- Ngân sách tinh. 

- Ngun xã hi hóa: Huy dtng dóng gop tr các ca quan, dan vj, doanh 
nghip, to chtrc cá nhân và cong  dông dan cu trong nuâc và nuac ngoài. 

Ngoài ra, các huyn, thj xa, thành ph b trI ngân sách cüa dja phuang 
hoc huy dng các nguôn hrc khác trén dja bàn dê h trçi hoàn thin nhà a cho 
h nghèo trên da bàn (neu co). 

7. Tip nhn ngun tài trq 

- Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh là don vj du mi, tip nh.n 
nguôn tài trq dé th?c hin Dê an. 

- Trên c s& các ngun 1irc huy dng, Ban chi do thirc hin D an tinh phân b 
kinh phi cho Uy ban MTTQ Vit Nam tinh dê ho trçi xây mai nhà a h nghèo. 

V. TO CHU'C THIJC HIEN 

1. Uy ban nhimn dan tinh: 

- Thành 1p Ban chi do cp tinh do dông chI Chü tjch UBND tinh lam 
Tru&ng Ban chi do; dông chI ChO tjch UBMTTQVN tinh lam PhO Truang ban 
thi.thng trirc Ban chi do; dông chI Phó Chü tjch UBND tinh lam Phó Truang 
Ban chi dao  dê chi dao  triên khai thrc hin Dê an, dam bão dt hiu qua. 

- Phi hçip Üy ban MTTQ Vit Nam tinh phê duyt Dê an và Danh sách dôi 
tuçing dugc ho trg xây mai nba r và giao chi tiêu hang näm cho các dja phuxmg, 
danvithuchiên. 

- To chirc vn dng các co quan, doàn the, doanh nghip và cong c1ng 
trong nuac và ngoài nuac ho trçx kinh phi dê thirc hin Dê an. 

2. Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh: 

- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh phi hçip UBND tinh phê duyt D& an; là 
Ca quan thu6ng trirc, chü trI thrc hin Dé an. 

- Phi hçip phê duyt danh sách di tu'çrng duçc h tiV xây drng nhà a; 

phân bô kinh phi và giao clii tiêu cho các dja phuang, dun vj thirc hin h trci 
xây dirng nhà a hang nàm cho các dja phuang thrc hin. 

- Phi hp vOi Sâ Lao dng- Thuang binh và Xã hi, Hi Ch Thp dO 
tinh, các to chac chInh trj- xã hi, các Ca quan, ban ngành lien quan, các huyn, 
thj xA, thânh phO triên khai cong tác h trçY h nghêo xây mai nhà a theo Dê an. 

- T chOc thrc hin cOng tác kim tra, giám sat vic quân 1', sü diing 
nguôn von dam bão dOng quy djnh c1ia pháp lu.t. 

- Phi hçip vâi Bô chi huy Quân sir, B chi huy B di biên phông, Cong an 
tinh xây dimg và thông nhât ké hoach các 1rc luçing vu trang trên dia bàn lam t& 
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cong tác dn vn và h trg ngày cong lao dng d gililp d h nghèo có trong danh 
sách Dê an dã duçc phê duyt xây drng nhà a khi có van bàn dé nghj phôi hçp cUa 
chInh quyên ti nai h trg xây dirng. 

3. S& Lao dng - Thuo'ng binh va Xã hui: 

- Tham mu'u UBND tinh quyt djnb thành l.p Ban chi dao  vn dng h trg 
nhà a tinh và ban hành Quy chê hoot dng cüa Ban chi dio tinh. 

- Tham mi.ruUBND tinh v vic phi hçip Uy ban MTTQ Vit Nam tinh d 
chi do, huang dan các dja phiiang tiên hành rà soát, thông kê các dôi tuçmg 
thuOc din duc ho trçY ye nhà a trên dia bàn tinb, tong hçip danh sách dôi tixqng 
&rcic ho trG. 

- Tham mini UBND tinh phân cong các thành viên Ban chi do t chirc 
kiêm tra, giám sat vic rà soát và tiên d thirc hin Dê an; dê xuât vic diêu 
chinh, bô sung dôi ti.rçlng, c1ing nhu phuang thüc thrc hin Dê an. 

- Ph& h9p, tham mtru trInh UBND tinh phê duyt danh sách di tlxcYng di.rgc h 
trçi xây dirng nhà a và giao chi tiêu cho các dan vj, dla  phuung thirc hin hang nàm. 

4. So' Kê hoach và Du tu: 

- Phi hçip các S& Tài chInh, Lao dng — Thuang birth và Xã hi, Xây dmg, 
Ban Dan tc tinh, các S, ban ngành lien quan tham mini UBND tinh phân bô kinh 
phI ho trçl nhà a h nghèo sir diing von dâu tu phát triên thuc các Chi.rang trinh 
miic tiêu quOc gia dê thirc hin các mc tiêu cüa Dê an xây dimg nhà a. 

- Chü trI, phi hçip vai các sa, ban ngành lien quan tham muu ca ch thirc 
hin nguOn vOn Trung uang dê lông ghép vai nguôn ngân sách tinh, nguOn buy 
dng xâ hi hóa thirc hin các m1c tiêu cüa Dê an nay. 

5. SO' Tài chInh: 

- Phi hop vâi các Sa: K hoach  và Du tu, Lao dng - Thuang binh và Xã 
hi, Xây dirng trInh UBND tinh phân bô kinh phi h trçY h nghèo thuc Dê an 
xây dirng nhà &. 

- Phi hcp vOi các Si, ngành phân b ngun vn h trçi tr các chuang trinh 
mic tiêu quôc gia và các chuang trinh nhà a xà hi khác. 

- Can c1r tInh hInh thirc t và khà nãng can di ngân sách, tham muu 
UBND tinh bô tn kinh phi cho UB MTTQVN tinh (Thixang trirc Ban chi do 
tinh) thirc hin quãn l, triên khai thirc hin Dê an trên ca sa dir toán cUa các 
ca quan, dan vi. 

6. So' Xây drng: 

- Lp thit k và dir toán nhà a mu dáp lrng yêu câu ye cOng näng si.r d1ing; 
bào dam an toàn chju hrc, an toàn trong si.r diing; dam bâo m9 quan vâ phü hqp 
y6i phong tiic tp quán cUa dja phucmg dê ngithi dan tham kháo. 

- Ban hành van bàn hixang dn v k thut, m thut d các dja phuang, 
dan vj duc giao phii trách, gillp d các h xây dirng nhà a phü hop vai nhu câu 
sir diing, nguOn vOn ho trq, nguOn tir có cüa h gia dInh, darn bâo chat Iuçng 
cong trinh nba a theo quy djnh. 

7. SO' Tài nguyen vã Môi trtrb'ng: 
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Chi dto côngtác huóng din h so, th tVc  cp Gi.y chüng nhn quyn sü 
ditng dat dôi vOi dôi tuçlng thuc din ho trg. 

8. Ban Dan t6c tinh: 

Tham muu UBNID tinh phân b kinh phi h trçl xây dirng nba a ti Ni 
dung so 02 thuc Dr an 1 Giãi quyêt tInh trng thiêu dat nhà i, dat san xuât, 
nuâc sinh hott theo quy djnh cüa Quyêt djnh 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 
cüa Thu tuang ChInh phü dôi vói cho h nghèo dông bào dan tic thiêu so, h 
nghèo dan tc Kinh sinh song & xâ dc bit khó khan, thôn dc bit khó khän 
vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nüi thuc danh sách Dê an phê duyt. 

9. Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xã hi tmnh: 
Chi dao,  trin khai thrc hin tht chInh sách h trq vn vay u'u dãi d xay 

dirng nba a cho các dOi tl.rçYng theo quy djnh hin hành. 

10. Cite Thuê tinh: 

Chido cong tác huó'ng dn h nghèo và các d& tuçrng thuc din h trçY 1p 
ho so mien, giâm tiên str ding dat; min, giàrn thuê dôi vâi vic triên khai dir  an. 

11. B Clii huy B di biên phông tinh: 

Chi do các Co quan, don vj thuc quyn trên dja bàn phi hgp h tn ngày 
cOng lao dng dê giñp do' các h nghèo dirng nhà O't?i các khu virc mien nui 
biên gi&i và các xa ving yen biên khi có cOng van dê nghj phôi hgp cUa chInh 
quyên s& tti. 

12. B Chi huy Quan sir tinh: 

- Chi do CáC co quan, don vj tyc lu'cing vu trang dóng trên dja bàn triên khai 
các dca dan vn theo chü dê giiip dO' các h nghèo xây dirng nba a khi Co cOng van 
de nghj phôi hçip cia chinh quyên sâ ti. 

- Tham mu'u ni dung d ngh B Tix lnh Quân kbu IV có v.n bàn chi do 1irc 
hrçrng vu trang trén dja bàn lam tot cOng tác dan vn và ho trçr ngày cong lao dng dê 
giüp do' các h nghèo xây drng nhà & trên dja bàn tinh. 

13. Cong an tinh: 

Chi do các Co quan, dun vj thuôc quyn trén dja bàn phi hçrp h trçi ngày 
cOng lao dng dê giüp do' các h nghèo xay dirng nhà khi có cOng van dê nghj 
phôi hçrp cña chInh quyên so' tti. 

14. Báo Quãng Tr, Dài Phát thanh - Truyên hInh tinh: 

- Tuyên truyn, vn dng thirc hin h trçY xây dirng nba a theo Dê an nay. 

- Nêu guong các din hInh t&, cách lam hay, hiu qua cOa CáC co quan, don 
vj, dja phuong trong qua trinh thirc hin ho trçi xây drng nhà &. 

15. Be nghj các t chñc chInh trj- xã hi cp tinh: 

- Tham gia 4n dng CC co quan, don vj, doanh nghip, t chrc, cá nhân 
và cong dOng üng h bang tien, vt 1iu xây dirng hoc ngày cOng lao dng dé 
gio'p do' các h nghèo xây dirng nba a; chi dao,  hixO'ng dn doàn the cap duói cüa 
minh, dc bit là doàn the cap xã tham gia phôi hqp v&i UBND cap xa tO chuc 
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xây drng nhà a cho các d& tuçxng có hoàn cánh khó khàn (già cã, neo din, 
khuyêt tat,...)  nàm trong danh sách Dé an dã duçc phê duyt. 

- Tham gia huy dung ngun 1irc nhm h trq xây mói nba a cho h nghèo 
và các ho có khó khän ye nhà ô trén dia bàn tinh. 

- Tuyên truyn nâng cao thac trách nhim dM vai các h (co diêu kin) 
di.rcc dua vào diên ho tro nba ô, phâi phân dâu vu'an len. 

16. UBND cac huyçn, th! xa, thanh pho: 

- Thành 1p Ban chi dao  cp huyn do dng chI Chü tjch UBND cp huyn 
lam Trn&ng Ban chi dao, dông chi Chñ tjch Uy ban MTTQ Vit Nam cap huyn 
lam Phó Tru&ng ban Thuang trirc, di din lânh dao  các ccr quan: Lao dng — 
Thuang binh và Xã hi, Tài chInh - Ké hoach, Tài nguyen - Môi tri.thng, Kinh té 
- Ha tang, Chi ciic Thuê, Ban ChI huy Quân sJr huyn, Cong an huyn, các hi, 
doàn the và mt so c quan có lien quan. 

- Phi hçip Uy ban MTTQ Vit Nam cp huyn ban hành K hoch thirc 
hiên Dê an. 

- Chi do UBND cp xã phi hçip vâi UBMTTQ\TN cap xã triên khai rà 
soát, thông ké và 1p danh sách, chup ânh h thuc din h trq theo thu tr uu 
tiên, báo cáo danh sách den Uy ban MTTQ Vit Nam và Uy ban nhân dan cap 
huyn dê thârn djnh, báo cáo Uy ban nhân dan và Uy ban MTTQ Vit Nam cap 
tinh phé duyt. 

- Chi dao  cong tác kim tra, rà soát báo cáo s lung, danh sách nhà a có 
biên dng dê diêu chinh Dê an. Dam bão nguôn kinh phi ho tr các h nghèo 
phát sinh ngoài danh sách Dê an (nêu có). 

- Can cü danh sách, s lucmg di tuçrng thuc din h trg xây dirng nba a 
dã duçic phê duyt ho trçY kinh phi hang nAm dê chi dao  các Ca quan, dan vi và 
UBND cap xã triên khai thirc hin h trçl xây dirng nhà a cho dôi tucmg thuc 
din duçc h6 trçl. 

- B trI kinh phi tü ngun ngãn sách dja phucnig và huy dng các ngun h 
trcl hçip pháp khác trên dja bàn dê ho trçi hoàn thin nhà & cho h nghèo trên dja 
bàn. Dông thai day manh  cong tác tuyên truyên, v.n dng các to chüc chInh trj-
xà hi, can b, cOng ch&c, viên chirc, các doanh nghip, doân viên, hi viên yà 
Nhân dan trên dja bàn tich circ tham gia üng h, h tn xây dçrng nhà & cho h 
nghèo và các dôi tuqng khó khän bang nhiêu hInh th&c phü hp (h trq lien, gop 
si'rc lao dng....), tao  sir lan tôa, dông thai buy dng sij vào cuc ciLia cá h thông 
chInh trj dê phân dâu hoàn thành D an dé ra. 

17. Uy ban MTTQ Vit Nam các huyn, thi xã, thành ph: 

- Là cci quan thu&ng trirc cüa Ban Chi dao cap huyn; Phi hçp UBND cap 
huyn xét duyt danh sách dôi tuqng dixc h tr xây drng nhà a; phân bô kinh 
phi và giao chi tiêu cho các dja phuang, dan vj thrc hin ho trç xây dirng nhà & 
hang nàm cho các dja phuang thirc hin. 

- Phi hcip v&i các ca quan lien quan và dja phuang hi.r&ng dn trInh t1r, thu 
tlic ho trq kinh phi, nghim thu và thanh quyêt toan khi hoàn thành cong tác xây 
dung nba &. 
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- Vn dng ngun lrc h6 trc xây mói nhà & cho h nghèo theo D an. 

- T chüc thirc hin cong tác kim tra, giám sat vic quân 1, sir diing 
nguôn von dam bão dung quy djnh cüa pháp lut. 

- Phi hçp vâi Ban Chi buy Quãn sir, Ban Chi buy Dn biên phông, Cong 
an huyn, các !irc lixçing vu trang dóng quãn trên dja bàn, DoànTNCS Ho ChI 
Minh và các to chirc, doàn the khác thông nhât kê hoach  lam tot cong tác dan 
vn và h trq ngày cong lao dng lam nhà . 

VII. CHE DO BAO CÁO 

1. Can cTr D an nay yêu cu các S, ban ngành, doàn th cp tinh và UBND, 
UBMTTQVN các huyn, thj xã, thành phô theo thim v dixcic phãn công, xây 
dçrng Kê hoach triên khai thirc hin và djnh kS'  hang qu (vao ngày 20 tháng cuôi 
qu) 6 tháng (vao ngày 20/6), hang näm (vao ngày 20/12) báo cáo kêt qua thirc 
hin ye U' ban nhãn dan, Uy ban MTTQ Vit Nam tinh (qua Phông Bào trçl xã hi, 
S& Lao dng — TB&XH, email: nguyenvinhnam@quangtri.gov.vn  và Ban Phong 
trào UBMT tinh, email: phongtraomtqtrigmai1. corn). 

2. Hang nãrn tüy theo tInh hlnh, các Ca quan, dan v, dja phucmg t chrc 
sci, tong két dánh giá rut kinh nghim ye thrc hin Dê an. 

Uy ban nhân dan tinh, Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh yeu cu cac 
si, ban ngành lien quan, tO chüc chInh trj - xã hi cap tinh và Uy ban nhân dan, 
Uy ban Mt tr.n To quôc Vit Nam các huyn, thj xa, thành phô triên khai thrc 
hin hiu qua Dé an này./. 

Dab Mnh Hñng Van Htrng 

Ncri nlzçln: 
- UBTWMTTQ Viét Nam (B/c); 
- Bô LD-TB&XH (B/c); 
- B Xây drng (B/c); 
- iT TIJ, U HDND tinh; 
- UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Các S&, ban nganh thuc UBND tinh; 
- Các Hi doàn the cap tinh; Hi Ch& thp do tinh; 
- Cong an, BCHQS, BCH BDBP tinh; 
- Báo Quãng Tr, Dài PTTH tinh; 
- UBND các huyn, thj xa, thành phô; 
- UBMTTQVN các huyn, thi xä, thành phO; 
- Luu: VT, PT (IJBMT), KGVX (IJBND). 



TONG H HO NGHE 
QH!NH 

(Kern theo Dê a9/DA-UBN 
\• 

Phu luc I 
CAN HO TR XAY D1NG NHA THEO DON V!,  VUNG MIEN 
ACH vA NAM HO TRQ, GIAI DOiN 2022-2026 
UBMT ngây  o6  tháng  .40  nàrn 2022 cza UBND- UBMT TQ VN tinh Qudng Tr) 

Do71 vi tInh: nhà 

TT DON VI 

Theo vüng, min Theo chInh sách Theo nãm ho tro' 

Sli 
Dng 
bang 

Min 
nüi 

Thành 
thj 

Nông 
thôn 

Quyt 
dfrih  90 

Quy& 
dnh 1719 

Không thuc 
chInh sách 

Nàm 
2022 

Nãm 
2023 

Nãm 
2024 

Närn 
2025 

Nàm 
2026 

1 Thành phô Dông Ha 6 6 6 0 6 6 

2 Thj xâ Quáng Trj 7 7 7 0 7 7 

3 HuynCamL 16 16 2 14 16 16 

4 HuynDakrông 912 912 38 874 912 0 150 170 180 200 212 

5 HuynGioLinh 320 203 117 51 269 117 203 80 80 80 80 

6 Huyn Hãi Lang 79 79 0 79 79 50 29 

7 HuynHuàngHóa 1.398 1.398 110 1.288 1.322 76 246 290 290 290 282 
8 HuynTriuPhong 141 141 3 138 141 50 50 41 

9 HuynVinhLinh 273 140 133 32 241 130 143 70 70 70 63 

TONG CONG 3.152 592 2.560 249 2.903 912 1.569 671 675 689 661 633 494 

Ghichii: 
- ChInh sách ho trçY ye nhà ó dôi vói ho nghèo thuc huyn nghèo theo Quyêt djnh 90/QD-TTg, ngày 18/01/2022. 
- ChInh sách ho trç ye nba dôi vói h nghêo dông bâo dan tc thiêu so; h nghèo dOng bâo ngui Kinh vüng dc bit khó khän 
theo Quyêt djnh so 1719/QD-TTg, ngãy 14/10/202 1. 
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-< Phu luc II 
TO, HOP KiTPHI CAN HUY BONG, HO TR XAY MO! NHA 0 

(, 
 .•T  THIOBONVVANAMTHI)'CHIN 

(Kern theo Dé an 49 DArUBND-UB4fTngay thang 10 nám 2022 cua UBND-UBMT TQVN tinh Quang Tn) 

,1/ Don vi tinhtriéudóng 

rrr  
i 1J'jr' V 

iong 
cong 

Phân theo yang min, chInh sách, thôi gian thirc hin 
Quãn 

giám 
sat 

Theovung, 
. mien 

. . Theo chinh sach .. Nam thuc hien Kiflhl 

phi xây 
nhà Dong 

bang 
Mien 
nu, 

Quyêt 
dnh 90 

Quyêt dnh 
1719 

Khong thu9c 
chrnh sach 

2022 2023 2024 2025 2026 

I Kin/i p/il/i6 tr1xây n/ia 214.720 35.520 179.200 63.840 109.830 41.050 44.460 46.790 45.210 43.680 34.580 

1 ThãnhphiDongHa 364 360 360 0 0 0 360 360 0 0 0 0 4 

2 ThjxãQuãngTri 425 420 420 0 0 0 420 420 0 0 0 0 5 

3 Huyn Cam L 972 960 960 0 0 0 960 960 0 0 0 0 12 

4 HuynDakrông 64.606 63.840 63.840 63.840 0 0 10.500 11.900 12.600 14.000 14.840 766 

5 HuynGioLinh 20.614 20.370 12.180 8.190 0 8.190 12.180 4.800 5.200 5.200 5.170 244 

6 Huyn Hâi Lang 4.797 4.740 4.740 0 0 0 4.740 3.000 1.740 0 0 0 57 

7 Huyn Hi.râng HOa 99.034 97.860 97.860 92.540 5.320 17.220 20.300 20.300 20.300 19.740 1.174 

8 Huyn Triu Phong 8.562 8.460 8.460 0 0 0 8.460 3.000 3.000 2.460 0 0 102 

9 HuynVinhLith 17.923 17.710 8.400 9.310 0 9.100 8.610 4.200 4.650 4.650 4.210 0 213 

II Kin/i p/i,' quãn lfl, gidm sat 426 2.151 766 1.318 493 534 561 543 524 415 2.577 

lông cong kinh phi 217.297 35.946 181.351 64.606 111.148 41.543 44.994 47.351 45.753 44.204 34.995 

1 NgunngãnsáchTW 99.240 36.480 62.760 18.912 21.286 23.734 22.204 13.104 

2 Ngu&i ngân sách tinh 3 1.139 6.227 6.228 6.228 6.228 6.228 

3 Ngunhuydongxahoihoa 86.918 17.386 17.383 17.383 17.383 17.383 
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