
UYBANNHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINHQUANGTRI Dc 1p — Tij do — Hinh phüc 

So: /TTr-UBND Quáng Trj, ngày tháng  AO  nám 2022 

T TRINH 
f nghj Hi d1ng nhãn dan tinh ban hành Ngh quyt thông qua D an 

huy dng ngun lire thirc hin chInh sách h trçr xây mcri nhà & cho h nghèo 
trên dla  bàn tinh Quãng Trj, giai doin 2022-2026" 

KInh gui: Hi dng nhan dan tinh tinh Quãng Trj 

Th%rc hin Nghj quyt s 40/NQ-HDND, ngày 23/7/2020 cUa HDND tinh 
Quãng Trj ye Chixcmg trInh phát triên nhà a tinh Quàng Trj den näm 2025 và djnh 
hu&ng den nAm 2035; kiên chi do cüa Ban Thtr&ng vii Tinh üy tai  Thông báo so 
113-TB/TU ngày 14/6/2021 ye chü tnrang vn dng xâ hi hóa lTnh virc van boa, 
xã hi và Thông báo so 211 -TB/TU ngày 07/01/2022 ye rà soát xây drng Dê an 
vn dung nguôn lirc ho trci xây mâi nhà a cho h nghèo trên dja bàn tinh giai don 
2022-2026; UBND tinh, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh trInh Hi dông 
nhãn dan tinh dr thão Nghj quyêt thông qua Dê an "Van dng nguôn lc ho trçi 
xây mói nhà a cho h nghèo trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai don 2022-2026" 
(sau day gçi tat là Dê an), c11 the nhu sau: 

I. CAN THIET BAN HANH NGHj QUYET 

Nhà ô là mt trong nhüng nhu cu thit yu trong di song con ngi.thi, Hin 
pháp näm 2013 hiên djnh: "Cong dan có quyên có ncii a hçip pháp", "Nhà nuâc Co 
chInh sách phát triên nhà ô, to diêu kin dê mi nguYi có ch ii". Dâng và Nhà 
nizóc ta luôn quan tam giãi quyêt van dê nhà ô và ban hành nhiêu chInh sách nhäm 
nâng cao diii song, ho trçl các h nghêo có nhà a on djnh, an toàn, tung buàc nâng 
cao müc song, giâm nghèo ben vüng. 

Xác dinh nhà a và sinh là nhu cèiu ca bàn nht cüa h nghèo; tInh tir näm 
2004 den nay, thông qua nguôn kinh phI cüa Nhà ni.róc và các nguôn h trçi cüa xã 
hi, toàn tinh dâ ho trq xây drng trên 22.000 nhà ô cho h nghèo và các dôi tucmg 
kho khän khác; xay mai và sua cha 12.835 nhà a cho ngri có cong vâi each 
mang' Nhcr do, nha a cua nhiêu ho ngheo, h ngum co cong dã ducc cai thiên, tao 
diêu kin on djnh d&i song 4t chat, tinh than, gop phàn phát triên kinh tê gia dInh và 
wan len thoát nghèo. 

Tuy nhien, do thiu nguyen nhân khách quan và chü quan nhu: n&m trong 
vüng khI hu khac nghit, thu&ng xuyen bj bão, lü; xuât phát diem thâp, thu nhp 
cüa nguai dan không dü tIch trU; muc h trçl xay drng nhà a dôi yài h nghèo tr 
cac chInh sách cüa nha ni.rOc cUng nhu tir các nguôn 1irc khác thâp... nên da phân 
nhà a cüa h nghèo có chat lucmg không cao, tuôi th9 ngän... Vi 4y, trên dja bàn 

'H trç nhà a theo Quyét djnh 22/2013/QD-1'Tg 8.097 nhà, trong do xây mâi 1.693 nha, s1ra chüa, nâng cAp 6.404 
nhà; H trq nhà a tir Qu' DAn an dap nghTa 4.738 nhà, trong dO xây mài 3.196 nhà, sCra cha 1.542 nhà. 
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tinh luôn tn ti mt b phn nguii dan noi chung và h nghèo nói riêng chua có 
nhà &, hoc nhà a không dam bâo nhu câu tôi thiêu cüa cuc song. 

Rà soát h nghèo cui nàm 2021, toàn tinh có 4.111 h nghèo thiu ht v 
chat lucing nhà & chiêm den 39,41% theo chuán nghèo tiêp c.n da chiêu giai don 
2016-2020; 5.913 h nghèo thiêu ht ye chat luqng nhà & (31,59%) theo chuan 
nghèo da chiêu giai don 2022-2025. So hO nghèo thiêu h1it ye din tIch nhà & là 
10.728 hO (57,32%) theo chuãn nghèo mâi... 

Tng hcrp kt qua rà soát các hO gia dInh chua có nhà &, hoc nhà & tm bçr, 
hu hông ma không có khá nAng tir xay dmg, toàn tinh có 3.152 hO nghèo thiêu hiit 
gay gät ye nhà a'... 

Giai do?n  202 1-2025, Thu tuâng ChInh phü dâ ban hành 02 chxcmg trInh m1ic 
tiêu quôc gia có nOi  dung ho trci nhà & cho các hO nghèo khó khn là: Chiiang trInh 
m1ic tiêu quôc gia ye phát triên kinh tê-xã hOi  vüng dông bào dan tOc  thiêu so và 
mien nüi và Chixang trInh m11c tiêu quôc gia giãm nghèo ben vüng; Tuy nhiên, là 
nhi:tng hO nghèo thiêu hiit gay gàt ye nhà a, các hO gia dInh hâu nhtr không có tIch 
trit dê cUng nhà nuóc xây dirng nhà & cho chInh bàn than hç, trong khi nguôn h.rc 
h trçl cüa nhà nisâc không dü dê xây drng nhà &. 

VI 4y, d có ca so huy dng các ngun 1irc tü xa hOi, tr ngãn sách nhà nixOc 
dê ho trq hO ngheo xây mOi nhà & giai don 2022-2026, vic ban hành Nghj quyêt 
thông qua Dê an "Van dng nguOn hrc ho trçl xây mói nhà 0 cho hO nghèo trên dja 
bàn tinh Quâng Trj, giai dotn 2022-2026" là rat can thiêt, tto ca sO pháp l trong 
vic huy dng, phân bô ngân sách nhà niiOc, dáp imgnhu câu cap thiêt ye nhà 0 
cüa hO nghèo, gop phân bâo dam an sinh xA hOi;  to diêu kiin phát triên nguOn lirc 
con nu&i và giâm t l hO nghèo ye nhà 0; dam bâo cho hO nghèo có nhà & an 
toàn, on djnh, có khá näng chông chju tác dOng  cüa thiên tai, gop phân nãng cao 
chat lucmg cuOc  song và giãm nghèo ben vtrng. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM xA flING NGHj QUYET 

1. Mtic  dIch 

Nghj quy& thông qua D an là ca sO pháp l trong vic huy dng các ngun 
von và phân bô ngân sách nhà nuOc d h trq xây mOi nhà 0 cho h nghèo thiêu 
hiit gay gät ye nhà 0, nhäm dam bâo nhu câu thiêt yêu ye diêu kiin song, gop phân 
dam bâo an sinh xä hOi,  nâng cao chat hrqng cuOc  sOng và giám nghèo ben ng. 

2. Quan dim 

Dam bão yêu cu v tInh hqp hin, hçip pháp, tuãn thu dung thm quyn, hInh 
thrc, trInh tr thu tiic xây dirng, ban hành van bàn quy phm pháp lut. 

To chüc huy dng cac ngun lirc hqp pháp h trçc xây mOl nhà & cho hO 
ngheo phü hcp vOi däc diem tInh hInh cüa tinh và khã näng can dôi, bô trI nguOn 
hrc cüa tinh gàn yOi nguôn hrc cüa trung i.rang và nguOn xã hOi  hóa dé thrc hin 
Dê an dat  kêt qua cao. 

'Tng hçp theo Huàng dn lien nganh s I 039/l-IDLN-UBMT-LDTBXH ngày 28/5/2021 v vic Rà soát các hG 
gia dInh chua có nhà a hoc cô nhà a tm bçi, hu hông ma không cO khã nAng tr xây di.rng, sCra chta trên dja bàn 
tlnh Quáng Tn. 
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Thirc hin dung trách nhim cüa cci quan quàn 1 nhà nuóc a dja phirang dôi 
vâi chInh sách ye nhà & dôi v&i h nghèo; day mnh vic xã hi hóa huy dng 
nguôn 1iic ho trçi giâm ngheo ben vng; dam bâo cong khai, dan chü trong vic tiêp 
nhn, phãn hôi kiên, kiên nghj cüa các to chirc, cá nhân trong qua trInh xay dirng, 
ban hành và to chirc thrc hin Dê an. 

III. QUA TRINH XAY DVNG  D THAO NGH! QUYET 

1. V vic khão sat, xây dirng D an và Nghj quyt 

- Xut phát tr thrc trng nhà & h nghèo và các di tuqng khó khän v nhà ô 
khác trén dja bàn tinh, ngày 07/5/2021, UBND tinh to chüc cuc h9p bàn ye kê 
hoach xây drng Dê an "Van  dng h trçl nhà & cho h nghèo và các dôi tuqng khó 
khn ye nhà & trên dja bàn tinh giai don 2021-2025", theo do giao S& Lao dng-
Thucing binh và Xà hi phôi hqp Uy ban MTTQ Vit Nam tinh tO chüc khâo sat, 
dánh giá thrc trng nhà ô h nghèo và các dôi tirqng khó khan ye nhà & trên dja 
dja bàn tinh và xây dirng Dê an. 

Uy ban MTI'Q Vit Nam tinh ph& hçxp S& Lao dng-Thuang binh và Xâ hi ban 
hành Hixóng dn lien ngành so 1039/HDLN-UBMT-LDTBXH, ngày 28/5/202 1 ye 
vic rà soát các h gia dInh chi.ra có nhà & hoc cO nhà & tam bq, h.r hông ma không có 
khâ nàng tr xây dmg, sra chCra trén dja bàn tinh Qung Tn. 

- Thrc hin kin chi dao  cüa Ban Thtthng vi Tinh üy tai  Thông báo kt 1un so 
113-TBiTU ngày 14/6/202 1 ye chü truang vn dng xã hi hóa lTnh rc van hóa xâ 
hi, ngày 21/6/2021 cüa UBND tinh ban hành cong van sO 2534/UBND-VX chi dto 
S& Lao dng-Thixcing binh và Xã hi phôi hcip vài các don vj lien quan và dja phisang 
hoàn thin các Dê an vn dng xã hi hóa trong linh c van hóa, xa hi. 

S& Lao dng - Throng binh và Xä hi phi hcrpxây dmg dir thâo D& an và lrmnh 
UBND tinh, UBMTTQVN tinh theo cong van sO 203 5/SLDTBXH-BTXH ngày 
27/9/2021. 

Ngày 21/9/2021, Ban can sr Dãng UBND tinh có cOng van s 62-CVIBCSD gCri 
Ban Thuäng vi Tinh Uy xin kiên ye dr thâo dé an vn dng xA hi hóa ITnh we van 
hóa, xã hi. Trén co s& kiên cüa Ban Thuing vi Thth üy tai Thông báo kêt lun sO 
167-TBIRJ ngày 24/9/2021, UBND tinh có cong van so 4704/UBND-VX ngày 
05/10/202 1, giri Ban Ththng trijc UBMTTQVNtinh ye vic triên khai thirc hin Dê an 
van d)ng nguôn hrc ho trçl nhà a cho h nghèo. 

Th%rc hin chi dao  cüa Tinh üy ti Thông báo s 193-TBiTIJ ngày 31/11/2021 kêt 
lun cuc hçp ngày 25/11/2021 và Thông báo sO 21 1-TBiTU ngày 07/01/2022 kêt lun 
cuc h9p ngày 04/01/2022 cüa Ban This&ng vi Tinh üy, Ban can s1r Dãng UBND tinh 
CO cOng van sO 110-cV/BSD, ngày 14/01/2022 giao S& Lao dng-Thuong binh và 
Xã hti hoãn thiên Dê an. 

Sà Lao dtng - Thirang binh Va Xâ hi diu chinh mOt  s  nOi  dung lien quan 
yà diêu chinh ten gçi là Dê an "Van  dng nguOn hrc ho trçi xây mOi nhà & cho h 
nghèo trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai don 2022-2026", trInh Ban can sr Dâng 
UBND tinh tai  cOng van sO 154/SLTTBXI-I-BTXH ngày 19/01/2022. 
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Tai Thông báo s 21-TB/BCSD ngày 14/9/2022 v Kt 1un cuc hçp Ban 
Can sir Dãng UBND tinh ngày 13/9/2022, Ban Can sr Dáng UBND tinh có y kien 
nhiz sau: 

- Thng nht süa 1i ten gi cüa D an là: "D an huy dng ngun hrc thirc 
hin chInh sách ho trçl xây mói nhà ô cho h nghèo trên dja bàn tinh Quãng Trj, 
giai don 2022-2026". 

- V kinh phI thijc hin D an gm: Ngun ngãn sách Trung uang và ngân 
sách tinh bô trI tôi da là 60%, phãn con la tIch circ vn dng nguôn xã hôi hoá; 
giao Van phOng UBND tinh thông nhât vâi UBMTTQ\TN tinh và các ngành lien 
quan tham muu van bàn dê Ban Can sir Dáng UBND tinh báo cáo xin kiên Ban 
Thtring vi Tinh üy tnrâc khi trInh Hi dông nhàn dan tinh xem xét thông qua. 

- Ngày 03/10/2022, UBMTTQ\TN tinh có Cong van s 1519/MTTQ-BTT 
thông nhât kinh phi thirc hin Dê an xóa nhà tm cho ngu&i nghèo. 

2. V vic 1y kin diy thão D an, Nghj quyt 

Ngày 30/3/2022, Uy ban MTTQ Vit Nam tinh cO cong van s 1274/MTTQ-
BTT gui các S&,ngành lien quan và UBND, UBMT các huyn, thj xâ, thành phô 
dê nghj gop kiên dii tháo Dê an, theo do, dã tong hcp, chinh süa dir tháo Dê an. 

Ngày 19/4/2022, Uy ban MTTQ Vit Nam tinh cO Cong van s 
1294/MTTQ-BTT g1ri Sà Thông tin và Truyên thông tinh ye vic dang tâi dir 
thâo Ta trInh, Nghj quyêt và Dê an "Van  dng nguôn hrc ho trçl xay rnâi nhaô 
cho h nghèo trên dja bàn tinh Quãng Trj, giai don 2022-2026" dê lay kiên 
tham gia rng râi cüa nhân dan. 

' kin gop cüa các S&, ban ngành và UBND, UBMT các huyn, thj xa, 
thânh phô dã duqc tiêp thu dê diêu chinh dir thào Dé an, dij thâo Nghj quyêt (tong 
hcip tiêp thu, giâi trInh gop kern theo). 

3. V vic thm d!nh  D an, Nghj quyt 

Du tháo Nghj quyt dà dticic Sâ Tu pháp tham gia kin ti cong van s 
657/STP-XD&KTVBQPPL, ngày 29 tháng 4 näm 2022 ye vic tham gia dr thâo 
Nghj quyêt thông qua Dê an "Vn dng nguôn hrc ho trq xây mài nhà a cho h 
nghèo trên dja bàn tinh Quáng Tn, giai do?n 2022-2026". 

Trén cci s& tham gia cüa S& Tu pháp, Uy ban MTTQ Vit Nam tinh dA tip 
thu, giâi trInh các kiên cüa S& Tu pháp và hoãn chinh di,r tháo Dê an, Nghj quyêt 
(Báo cáo thuyêt minh và tong hqp, giãi trInh tiêp thu gOp các Dr thão kern theo). 

IV. BO cijc vA NO! DUNG C BAN CUA DV THAO NGHI QUYET 

1.Bc.c 

Nghj quyt gm 02 phn chmnh 

- Phn can Cu: Vin dk các Ca sà pháp l cüa Trung uang, dja phuang có lien 
quan 

- Phn ni dung: Gm 02 di&u khoãn 
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Diu 1. (Thông qua ni dung cüa D an) 

Diu 2. To chüc thrc hiên 

2. Ni dung co' ban 

2.1. Miic tiêu 

a) Vn dng ngun lire d h trçr xây mói nhà & cho h nghèo chua có nhà ô 
hoc có nhà & ttm bçi, xuông cap trên dja bàn tirih nhäm bâo dam các dôi tuçing có 
nhà ô antoàn, on djnh cuc song, thirc hin chinh sách an sinh xã hi, qua do thoát 
nghèo ben v&ng, cüng nhu gop phân thirc hin quyên có nhà & và quyên s& htu 
nhà & theo Lut Nhà & näm 2014. 

b) Dam báo sau khi h trçc các h gia dInh cO nba ô an toàn, gop ph.n cãi 
thin cue song, giãm nghèo ben vOng. 

c) Xây mói 3.152 nhà & cho h ngheo, dn cui näm 2026 toàn tinh ca ban 
không con h gia dInh nghèo & nhà tm bçr. 

2.2. Nguyen tc h trcr 

a) Huy dng tr nhiu ngun vn d thrc hin; mi h gia dlnh chi di.rçic h 
trcY m,t lan ttr nguôn vOn cüa Dê an; h gia dInh có trách nhim tham gia dóng gOp 
và tr tO chüc xây drng nhà ô. 

Tnthng hçrp h nghèo trong D& an duçic các t chüc, doanh nghip däng k h 
trçl 100% kinh phi xay m&i theo mirc ho trq cüa Nghj quyêt thI không sü ding 
nguOn ngân sách cüa Dê an dê ho trçl. 

Tnr&ng hçip h nghèo trong D an thuc các chinh sách, chi.rang trinh cüa nhà 
nuóc, hoc &rqc các to chtrc, dan vj, cá nhân dng k xây mâi nhtmg kinh phI chi.ra d?t 
dnh m1rc ho trçi cüa Nghj quyêt së duçie Dé an ho trç phân chênh lch. 

b) Nhà lam m&i dam bào din tIch s& ding ti thiu 30m2  (di vài nhUng h dan 
than, có the xay drng nhà & cO din tIch sir diing nhO han nhung không thâp han 
18m2); dam báo tiéu chuan "3 cling" (nén cling, khung - ttr&ng cling, mái cling); tuôi 
th9 can nhà tt'r 20 nàm tr& len; dap 1mg yeu câu cong nàng, an toàn trong sIr dung; dam 
báo m5 quan và phü hqp vài phong t,ic tp quán cüa dja phuong. 

2.3. Di tuçlng, diu kin ducic h trçr v nhà & 

a) Di tuqng h trq: H nghèo dang sinh sng và cO h khu thu&ng trü ti dja 
phuang di.rçrc Chü tjch Uy ban nhãn dan xâ, phung, thj trãn cong nh.n tru&c ngày 
Nghj quyêt ban hành. Cac trix&ng hçrp h nghèo phát sinh (nêu co) giao cho các 
huyn, thj xã, thành phô xem xét, thrc hin dam bão nguyen tãc, mIre ho trg theo 
quy djnh ti khoân 2 và khoãn 5 Dieu nay. 

b) Diu kin h trçl v& nhà & 

- Da tách h trén 3 nm, có dt d xây dirng nhixng chira Co nhà ô ma h gia 
dInh không dli nguOn hrc dê xây dijng nhà. 

- Dâ CO nhà & nhtmng tm bci hoc hi.r hOng, dt nat có nguy ca sp do ma gia 
dInh không có khâ näng ti,r  câi thin nba &. 
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2.4. Ph?m vi thijc hin D an 

D an thrc hin trên dja ban tinh Quàng Trj, giai doan 2022-2026. 

2.5. Djnh mirc h trçi 

- Wing min nüi, dan tc thiu s& mirc h trçi 70.000.000 dng/h (Bay mtrai 
triu dong/h). 

- Vüng dng bang: müc h trq 60.000.000 dng/h (Sáu mucvi triu dng/h). 

2.6. Kinh phi 

Tng kinh phi thrc hin D an là: 217.297.000.000dông (Hai tram mithi bay 
t', hai tram chin muoi bay triu dông; duqc thirc hin theo ccr câu nhtr sau: 

a) Ngun trung 11mg: 99.240.000.000 dng (h trçl 40.000.000 dng/h theo 
chInh sách ho trçi nhà a cho h ngheo thuOc  huyn nghèo theo Quyêt djnh sO 
90/QD-TTg, ho trq nhà & cho h nghèo dng bào dan tc thiêu so, h nghèo dOng 
bào dan tc Kinh vüng dc bit khó khan theo Quyêt djnh 1719/QD-TTg); 

b) Ngun ngân sách tinh: 31.139.000.000 dng (tüy theo diu kin cii th d 
thc hin ho trçr). 

c) Ngun xã hi hóa: 86.918.000.000 dng (tu' theo diu kiin  cii th d thc 
hin ho trcl). 

V. MEN NGH, BE XUAT 

D nghj HDND tinh thông qua Nghj quyt và phân b ngãn sách dja phiiing 
dê thirc hiên dê an 

Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dng nhân dan tinh Khóa VIII, K' h9p 
thir 12 xem xét, ban hành. 

(Ho sa gt'ri kern theo To' trinh gOrn: Dy tháo Nghj quylt cña Hç5i dông nhân dan 
tinh; Dé an; TOng hQp tiêp thu, giái trInh gOp)J 

Noi nh2n: 

- Nhu trên; 
- TT. Tinh ày, TT.HDND tinh; 
- 'iT UBMTFQVN tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các Ban cüa HDND tinh; 
- S& Ttr pháp; 
- S& LD-TB&XH; 
- Ltru VT, KGVX. 
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