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S6: /2023/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2023 

(IM) THAO) 

NGHj QUYET 
A S A Quy d!nh  chinh sach ho trçr cho hç gia dinh, ca nhan 

A S A A S thu9c chirong trinh bo tn, on dinh  dan cir tren d!a  ban 
tinh Quãng Tn giai don 2022-2025 

HO! BONG NIIAN DAN TINU QUANG TRj 
KHOA VIII, KY HQP TH!J' 15 

Can cz Luát To chtc chInh quyén dla  phwcrng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Luát tha ddi, bd sung mót s diu cia Luat  Td chzc C'hInh phü và Luit Tc chzk 
chmnh quyn djaphuong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can c& Luát Ngán sách Nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Can ci Nghj dinh s 163/2016/ND- CF ngày 21 thángl2 nám 2016 cia 
ChInh phz quy dinh chi tiit thi hành mót sc diu cña luU ngân sách nhà nwàc, 

Thuv hin QuyAt djnh sO' 590/QD- lTg ngày 18 tháng 5 nám 2022 ca Thi 
tzthng ChInh phi vphê duyét Chitong trInh BO' tn dan cit các ving. Thiên tai, 
dác biêt khó khán, biên giài, hal dáo, di cit tw do, khu ritng dác dung giai doan 
2021 - 2025, djnh huing dé'n nám 2030; 

Xét TO' trInh sO' /TTr-UBND ngày tháng nám 2023 cáa UBND tinh 
v d nghj ban hành Nghj quyé't quy djnh chInh sách hO trct cho h5 gia dlnh, cá 
nhán thuóc chuung trinh bO' trI, O'n djnh dan cit trên dja bàn tinh Quáng Trj giai 
doan 2022-2025; Báo cáo thdm tra cza Ban Dan t3c Hç5i ddng nhân dan tinh,)) 
kié'n tháo luán cña dai biJu Hói dng nhán dan tgi /9) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Pham v diu chinh 

Nghj quyt nay quy djnh chInh sách h trçl cho h gia dinh, cá nhãn thuOc 
Chuong trInh b trI, n djnh dan cu theo quy hoach, k hoach cüa Nhà nuic ti 
các vüng: Thiên tai (sat 1 dt, st lün dt, 1c, lU, lü quét, ngp liit, nuâc dâng); 
dC bit khó khàn (thiu dat, thiu ntróc san xut, nuâc sinh hoat, thiu cci sâ ha 
thng thit yu; ô nhim mOi tru&ng; cac lang chài trên song nuàc, dm phá); 
biên giói, hâi dâo (gm câ Khu kinh t - quc phông); vUng dan di cix tir do dn 
d&i s6ng qua khó khàn và khu thng dc ding. 
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Diu 2. Di tirçrng áp dyng 

1. HO gia dInh, Ca nhân duçic b tn n djnh theo hInh thirc tái djnh cu tp 
trung, xen ghep hoc n djnh tai  ch trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan  2022 
- 2025 theo quy hoach, k hoach thrçic cp có thm quyn phê duyt, bao gm: 

a) HO gia dlnh, Ca nhãn bj mt nhà a, dt a do sat  lâ dat, siit lün dt, 1c, lü, 
lU quét; hO gia dInh, cá nhân sinh sang a vUng Co nguy co bj sat  ia dt, sVt  lün 
dat, lôc, lii, hi quét, ng.p nuac dâng. 

b) HO gia dInh, Ca nhân sng & vüng dc bit khó khan, thiu dt, nir&c d 
san xut, thiu nuâc sinh hoat,  thiu Co sâ ha tng thit yu; di Cu trên dm phá, 
các lang chài trên song nuóc, ô nhim môi tru&ng. 

c) HO gia dInh, Ca nhân tir nguyen dn các vüng biên giâi dt 1in, khu kinh 
tê - quôc phOng, hài dáo. 

d) HO gia dInh, cá nhân dâ di Cu t%r do dn các dja bàn trong Ca nu&c không 
theo quy hoach, k hoach,  dôi sng cOn khó khän; hO gia dInh, Ca nhân sinh 
sng hcip pháp trong khu thng dc dung c.n phái b trI, n djnh lâu dài. 

2. Các hO gia dInh thuOc  di tuçmg cüa Chucing trInh b trI, n djnh dan cu 
dA di chuyn dn lam nba a ncii & mói trong nàm 2022 nhi.rng chua nhn h trq. 

3. Co quan, t chiic, Ca nhân có lien quan. 

Diu 3. Dja bàn áp dung 

Các xà, phiräng, thj trn trên dja bàn tinh Quãng Tn (tth dja bàn thuOc Quy& 
djnh sé 17191QD-TTg ngày 14 tháng 10 näm 2021 cüa Thu tuàng ChInh phü phê 
duyt Chuong trInh mic tiêu qu& gia phát trin kinh t - xä hOi  yang dng bào 
dan tOc  thiu s và min nüi giai doin 2021 - 2030, giai doan I: tr nãm 2021 dn 
nàm 2025). 

Diu 4. Nguyen tc thurc hin 

1. B trI dan CU phái phü hcip các quy hoach các cp theo quy djnh cüa 
pháp lu,t v quy hoach, dt dai, xay dirng và các quy hoach  có lien quan. Uu 
tiên b6 tn n djnh dan cu d phOng, tránh và giàm nhç thit hai  do thiên tai. 

2. B trI on djnh dan cu là miic tiêu nhung dng th&i cüng là giãi pháp d 
phát trin kinh t& van hóa, xA hOi  g.n v&i quc phOng an ninh; bào v chü quyn 
an ninh biên gi&i quc gia, an ninh qu& phOng, môi tru&ng sinh thai, tài nguyen 
nu&c.Tuãn thu cac quy djnh cüa Pháp lut và diu uOc Quc t v biên gi&i qu& 
gia. B trI n djnh dan CU phâi tp trung, có trng dim, dam bào kt cu hi tng 
thi& yu và phat trin san xut d ngu&i dan dn noi & mOi cO diu kin sng n 
djnh lâu dài; huâng tâi hInh thành cac dim dan cu dat  chun theo tiêu chf nOng 
thOn mói, xây drng th trn quc phOng toàn dan và an ninh nhân dan; phü hcp 
v&i phong tic, tp quán van hóa cüa tüng dan tOc. 
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3. Bô trI on djnh dan cu là trách nhim cüa các ngành, các cap chInh quyên 
dja phucing. H gia dInh, Ca nhãn b trI n djnh theo quy hoch, k hoch duçc 
Nhà nuâc h trçY v& di chuyn (nu co) và các diu kin ct n djnh diii song, 
phát trin bn vtrng cong dng dan dr. Ngân sách nhà nrnic h trçl thirc hin các 
ni dung thuc Chrnmg trInh theo quy djnh và huy dng các ngun vn hcip 
pháp khác trén dja bàn d thrc hin Chucrng trinh. 

4. Vic b trI n djnh dan cu chü yu trên dja bàn trong xa, huyn, tinh. U'u 
tiên thirc hin b trl dan cu xen ghép là chü yu, kt hçip vâi di dan tp trung và 
ndjnhtich. 

5. Di vói ni dung h trq tr%rc tip h gia dInh, nguôi dan là chü th thirc 
hin, nhà nithc h trçl theo djnh mlrc. Trong cüng thai dim ma có nhiu chInh 
sách h trçi cmg mt ni dung thI h hx&ng lçii duçic ch9n chinh sách h trçi có 
lçii nhât. 

• A Then 5. Then kiçn ho trçr 

1. Các h thuc di tuçing cüa Chixong trInh chi di.rçrc h trV khi dam báo 
các diu kin sau: 

a) H gia dInh có nhà a riêng ti vj tn cn phãi di dai dn non a mOi theo 
quy hoch, k hoch di.rcic cp có th.m quyn phê duyt. 

b) Nba lam mOi dam bão din tIch sIr diing ti thiu 30m2  (di vOi nhUng 
ho don than, có th xay dimg nhà a có din tich sIr dicing nhô hcm nhirng không 
thp hon 1 8m2); dam bào tiêu chun "3 clrng" (nn clrng, khung - tuang cling, 
mái cling), các cong trInh phii trçr (bp, nhà v sinh); dáp 1mg yêu cu cong 
näng, an toàn trong sIr diing; dam bào m quan và phU hcip vai phong t%ic tp 
quán cUa dja phuong. 

2. Truông hçip không duçic h trq: H gia dInh có nhiu nhà a (hai nhà trâ 
len trong dja bàn tinh Quãng Trj) ma có It nMt mt nha không nAm tai  khu vrc 
cn phii di dai (tth huyn Dâo Cn Có). 

Diu 6. Ni dung vl mfrc h trçr 

1. H trçi trrc tip cho các h gia dInh, cá nhân thuc dôi ttrcrng cüa 
Chi.rang tninh, bao gm: Di chuyn ngtrai và tài san, nhà &, hong thirc, ni.thc 
sinh hoat. 

a) Vüng min nüi: 70 triu dng/h,, trong do: Ngân sách cp tinh 50 triu 
dng, ngãn sách huyn 20 triu dng. 

b) Vüng dng bAng: 60 triu dng/h, trong do: Ngän sãch cp tinh 40 trieu 
dOng, ngãn sách huyn 20 triu dông. 
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2. H trçl n dnh dan Cu tai ch: H gia dInh, cá nhân dang sinh song ô 
viing có nguy c thiên tai nhi.rng không con qu d.t d di chuyn dn ch khác, 
phâi b tn n djnh ti ch ducc h trg d nâng c.p, süa chta nba (1 Ngân sách 
cp tinh h tra 20 triu dng/h. 

3. Di dan ra Dâo Cn Co 

Ngân sách cp tinh h trçi trirc tip cho các h di dan ra Dâo Cn CO gm: 

a) H6 trq n djnh di sng trong thai gian d.u: H trçi b&ng tin 18 tháng 
lucmg th1rc tInh tü ngày ra dào, müc h trq tung ducing 30 kg go/0 1 nhân 
khuJtháng. 

b) Di chuyn ngu1i và tài san ra dâo: Nhà nuOc thuê phucing tin d t 
chüc di chuyn t.p trung; Trong do tin thuê phucing tin di chuyn ra dão theo 
giá thuê phucing tin thirc t (tnthng hçip t chüc di dan t.p trung) ho.c tin 
xng d.0 th1rc t (tri.rYng hcip h dan tir tüc) nhung không vuçit qua müc 10 tniu 
dng/h. 

4. Ngoài mirc h trçl quy djnh ti các khoãn 1, 2 và 3 Diu nay, can cü tInh 
hInh thirc t, cac huyn, thãnh ph& thj xã cO th h trq them cho hO dan tr các 
ngun vn buy dng hqp pháp khác. 

Diu 7. Kinh phi quãn 1 

Kinh phi quãn 1 Chtrong trInh d thijc hin các nOi  dung: Tuyén truyên, 
vn dng; khão sat, kim tra, nghim thu cOng tác b trI n djnh dan cu; van 
phOng phm. Mirc h trq: 

1. Ving Dng bang: 600.000 dng/h 

2. Vüng Min nüi: 800.000 dng/h 

3. Huyn Dáo Cn CO: 1.600.000 dông/h 

Trong do, ngân sách cp tinh: 50%, ngân sách huyn: 50%. Kinh phi cp 
nào do cp do dam báo theo Lut ngân sách nhà nixâc. 

Diu 8. Ngun kinh phi thrc hin 

Kinh phi thirc hin tir ngun ngan sách dja phucing (ngân sách cp tinh và 
ngan sách huyn), ngun xâ hOi  boa vã các ngun hçip pháp khác. 

Tng kinh phi h trq tric tip th%rc hin giai dom 2022- 2025: Bô trI 
14.922 triu dng, trong do: 

1. Ngn sách cp tinh: 10.629 tniu dông; 

2. Ngãn sách huyn: 4.293 triu dng. 
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.A Dieu 9. To chirc thirc hiçn 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc trin khai thijc hin Nghj quyt. 

2. Ththng trrc Hi dng nhãn dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhãri dan, 
các T di biu cüa Hi dng nhân dan và dai  biu Hi dng nhãn dan tinh phôi 
hçip vài Ban Thu?mg trrc Uy ban Mt tr3n T qu6c Vit Nam tinh và các t 
chrc chInh trj - xä hi giãm sat thc hin Nghj quyk 

Nghj quyt nay duçc Hi dng nhãn dan tinh Quãng Trj khóa VIII, K' h9p 
thu 15 thông qua ngày tháng näm 2023 vâ có hiu hrc thi hânh k tü ngày 
tháng näm 2023. 

Ncinhn: 
- VPQFI, ChInh phü; 
- Vi Pháp ch các B KHDT, TC, NN&PTNT, 
LDTBXH; Uy ban dan tOc; 
- Cic Kim tra van ban - B Tu pháp; 
- TVTU, 1THDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VP: TU, VP Doàn DBQH&HDND, VP UBND 
tinh; 
- Các Si, ban, ngành thuc tinh; 
- TT HDND, UBND huyn, thj xã, thành phô; 
- TT Cong báo tinh; 
- Liru: VT, DI. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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