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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ 12 

HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định và phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh về thẩm tra Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 6/10/2022 của 

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết thông qua Đề án huy động 

nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2026, Ban VHXH HĐND tỉnh báo cáo kết quả 

thẩm tra như sau: 

 1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành nghị quyết 

 Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

 Căn cứ Quyết định số 2126/Q Đ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2045; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ xây dựng 

hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

Căn cứ Thông báo số 193- TB/TU ngày 31/11/2021 và Thông báo kết luận 

số 211- TB/TU ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương vận 

động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Trên cơ sở kết quả tổng rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022 - 2025 (toàn tỉnh có 18.717 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,44%; 9.984 hộ 

cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,57% so với tổng số hộ dân cư toàn tỉnh), trong đó, số hộ 

nghèo thiếu hụt gay gắt về nhà ở là 3.152 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 16,84%) tổng số 

hộ nghèo và 1.186 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 11,8%) tổng số hộ cận nghèo có nhà 

tạm bợ, dột nát cần hỗ trợ theo chuẩn mới. Trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều 

khó khăn, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về huy động 

nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026 là hết sức cần thiết, nhằm huy động thêm 

các nguồn lực từ Trung ương, địa phương và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho hộ 
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nghèo có điều kiện xây mới nhà ở kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống và phát 

triển kinh tế gia đình. Đồng thời thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra trong Quyết 

định số 2126/Q Đ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến 

lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045; Quyết định 

số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 

mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.  

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung nêu 

trong dự thảo nghị quyết, đồng thời có một số ý kiến như sau: 

a) Về tên gọi nghị quyết 

Ban VHXH thống nhất tên gọi của nghị quyết như sau: "Nghị quyết thông 

qua Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026” như Tờ trình đề nghị của UBND tỉnh. 

b) Về các căn cứ pháp lý 

Đề nghị bỏ căn cứ pháp lý trong dự thảo nghị quyết: Nghị quyết số 40/NQ-

HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh 

Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Lý do: không căn cứ nghị 

quyết của cơ quan có thẩm quyền cùng cấp. 

 Đề nghị bổ sung thêm căn cứ pháp lý vào Nghị quyết: Thông tư số 

01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ 

nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Lý do: Các 

quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo 

đều căn cứ Thông tư này. 

 c) Về đối tượng hỗ trợ 

 Ban đề nghị bỏ nội dung “Các trường hợp hộ nghèo phát sinh (nếu có) giao 

cho các huyện, thị xã, thành phố xem xét, thực hiện đảm bảo nguyên tắc, mức hỗ 

trợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này”. Lý do: Để bảo đảm các hộ 

nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, dột nát được hưởng các chính sách của Đề 

án và phù hợp với mục tiêu đến năm 2026 về cơ bản toàn tỉnh không còn hộ gia 

đình nghèo ở nhà tạm bợ, dột nát.  

d) Về nguồn lực thực hiện nghị quyết  

 Sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật về ngân sách, ý kiến tham gia 

đồng thuận của Sở Tài chính, Sở KH&ĐT và ý kiến giải trình của UBMTTQVN 

tỉnh làm rõ các nội dung chất vấn liên quan đến đảm bảo nguồn lực thực hiện nghị 

quyết của các thành viên Ban VHXH tại cuộc họp ngày 13/10/2022, do đó, Ban 

VHXH thống nhất các nội dung được nêu trong Tờ trình và dự thảo nghị quyết của 

UBND tỉnh gồm:   
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- Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện Đề án là 217.297 triệu đồng, hỗ trợ xây 

mới 3.152 nhà cho hộ nghèo từ các nguồn lực huy động sau: 

+ Nguồn Trung ương theo các chính sách: 99.240 triệu đồng (hỗ trợ 40 triệu 

đồng/hộ theo chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo được phê duyệt tại Quyết định 

số 90/QĐ-TT, Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 

01/2022 của Bộ xây dựng). 

+ Nguồn ngân sách tỉnh: 31.139 triệu đồng  

+ Nguồn xã hội hóa: 86.918 triệu đồng 

- Về mức hỗ trợ: Hộ vùng miền núi, dân tộc thiểu số: 70 triệu đồng/hộ; Hộ 

vùng đồng bằng: 60 triệu đồng/hộ. 

 - Về lộ trình thực hiện: Từ năm 2022 đến 2026. 

e) Về nhiệm vụ và giải pháp  

Nhằm thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, Ban VHXH đề nghị 

UBND tỉnh bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, khảo sát các đối 

tượng hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, dột nát để đầu tư xây mới nhằm 

đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng trong quá trình thực 

hiện nghị quyết. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng địa bàn xã, thôn, bản, khu phố, 

giúp cho người dân hiểu rõ mục tiêu của nghị quyết, đồng thời tăng cường kêu gọi, 

vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí để sớm hoàn 

thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong việc 

huy động, lồng ghép và bố trí đủ nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn 

lực xã hội hóa để thực hiện nghị quyết; quản lý và sử dụng các nguồn lực đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Sớm ban hành các văn bản hướng dẫn để sau khi nghị quyết ban hành 

người dân sớm tiếp cận với chính sách và tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương 

huy động các nguồn lực thực hiện nghị quyết. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VIII xem xét, quyết định./. 
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