
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Ip - Tii do - Hinh phüc 

S& /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

NGHIj QUYET 
Thông qua B an "Vn dng nguimn Iirc h trçr xây mói nhà & 

cho h nghèo trên dla  bàn tinh Quãng TrI,  giai doin 2022-2026" 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG Tmj 
KHOA VIII, KY HQP THU 12 

Can cá Lu2t T c/uk chInh quyn dja phwong ngày 19/6/ 2015, 

Can cz Lut tha dii, bá sung mt s diu cza Lut T c/uk ChIn/i phz và 
Lut To c/uk chInh quyên dja phuvng ngày 22/11/2019; 

Can cz. Lut Ngán sách nhà nu-ác ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Can th Lut Nhà a ngày 25/11/2014; 

Can cz Nghj quyt sá 40/NQ-HDND ngày 23/7/2020 cia H5i dâng n/an 
dan tinh Quáng Trj ye Chwong trinh phát trién nhà a tin/i Quáng Trj den näm 
2025 và djnh huráng den nám 2035; 

Xét Ta trInh s1: /TTr-UBND ngày /10/2022 cüa UBND tin/i v vic 
dé nghj ban hành Nghj quyét thông qua Dê an "Van  dóng nguôn ltc ho trcr xay 
mái nhà a cho hç5 nghèo trên dja bàn tinh Quáng Trj, giai doan 2022-2026", 
Báo cáo thám tra cia Ban Kin/i té- Ngán sách, Ban Van hóa- Xä hç5i, H(5i dOng 
nhán dan tinh; kién tháo lun cua dgi biéu H3i dOng n/ian dan tgi /9) hQp. 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Thông qua D an "Van  dng ngun hrc h trçl xây mói nhà & cho 
ho ngheo trên dia bàn tinh Quàng Trj, giai dotn 2022-2026", vói các ni dung 
chInh nhu sau: 

1. Muc tiêu 

a) Vn dng ngun hrc d h trçl xay mói nhà & cho h nghèo chua có nhâ 
& hoc có nhà & tm bçi, xuông cap trén dja bàn tinh nhäm báo dam các dôi 
tucrng có nhà ô an toàn, on djnh cuc sOng, thiic hin chInh sách an sinh xã hi, 
qua do thoát nghèo ben virng, cüng nhi.r gop phân thrc hin quyên có nhà & và 
quyên sâ hüu nhà & theo Lut Nhà & näm 2014. 

b) Dam bâo sau khi h trçi các h gia dInh có nhà & an toàn, gop ph.n cai 
thin cuc song, giâm nghèo ben vrng. 

c) Xây mói 3.152 nhà & cho h nghèo, dn cu& näm 2026 toàn tinh ca bàn 
không cOn h gia dInh nghèo & nhà tm bçi. 
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2. Nguyen tc h trçi 

a) Huy dng tir nhiu ngun vn d thrc hin; mi h gia dInh chi duçic h 
trçl mt lan tr nguôn von cüa Dé an; h gia dInh có trách nhim tham gia dóng 
gop vâ tir to chirc xây dirng nhà &. 

Tnthng hcip h nghèo trong D an duçic các to chirc, doanh nghip dàng k 
ho trçi 100% kinh phi xây rni theo müc ho trçl cüa Nghj quyêt thl không sr 
diing nguôn ngân sách cüa Dé an dê h trçl. 

Tnxing hçip h nghèo trong D an thuc các chinh sách, ch.rang trInh cüa nhà 
nucfrc, hoc &rqc các to chirc, donvj, cá nhãn däng k xây rnài nhtrng kinh phI chua 
dt djnh müc ho trçi cüa Nghj quyêt sê dirçc Dê an h trçl phãn chênh loch. 

b) Nhà lam mâi dam bâo din tIch sir ding ti thiu 30m2  (di vài nhitng h 
don than, có the xây dm nhà & có din tIch sü dyng nhO hon nhtmg không thâp hcin 
1 8m2); dam bão tiêu chuãn "3 cüng" (nén cimg, khung - ttr&ng cirng, mái cüng), các 
cOng trInh phi trçr (bép, nhà v sinh...) phâi duçic bô trI dam báo v sinh, thun tin 
sinh hoat; tuôi th9 cn nhà tr 20 nàm tr& len; dáp üng yêu câu cOng nng, an toàn 
trong sü diving; dam bào m quan và phü hçip v&i phong tiic tp quán cüa dja phuong. 

3. Di tixclng, diu kin duçic h trçi ye nhà & 

a) DM tuçYng h trq: H nghèo dang sinh sng và có h khu thu&ng trü ti 
dja phrnmg dixçic Chü tjch Uy ban nhãn dan xâ, phu&ng, thj trân cOng nhn trtrâc 
ngày Nghj quyêt ban hành. Các trtr&ng hçip h nghèo phát sinh (nêu co) giao cho 
các huyn, thj xã, thành phô xem xét, thirc hin dam bâo nguyen tàc, müc ho trq 
theo quy ctjnh ti khoãn 2 và khoãn 5 Diêu nay. 

b) Diu kin h trq v nhà & 

- Dã tách h trén 3 n.m, có dt d xây dirng nhung chua có nhà a ma h gia 
dInh khOng dü nguOn hrc dê xây dirng nhà. 

- Dâ có nhà & nhi.mg tm bq hoc hu hOng, dt nat có nguy Ca sp d ma 
gia dlnh không có khà näng tij cãi thin nhà &. 

4. Phm vi thrc hiên D& an 

D an thirc hin trên dja bàn tinh tinh Quãng Trj, giai dotn 2022-2026. 

5. Djnh müc h trçi 

- Vüngmin nüi, dan tc thiu s: müc h trçi 70.000.000 dng/h (Bay 
muai triêu dOng/h). 

- Vüng dng b.ng: mrc h trçi 60.000.000 dng/h (Sáu mtrcii triu 
dông/h). 

6.KinhphI 

Tng kinh phi thrc hin D an là: 217.297.000.000dng (Hal tram mzthi 
bay t)', hai tram chin mwcii bay triu dông); ducic thirc hin theo Ca Can nhu sau: 
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a) Ngun trung trclng: 99.240.000.000 dng (h trçl 40.000.000 dng/h 
theo chInh sách ho trçi nba a cho h nghèo thuc huyn nghèo theo Quyêt djnh 
so 90/QD-TTg, h trçc nhà & cho h ngheo dông bào dan tc thiêu sO, h nghèo 
dOng bào dan tc Kinh vüng dc bit kho khän theo Quyét djnh 1719/QD-TTg); 

b) Ngun ngân sách tinh: 31.139.000.000 dng (tüy theo diu kin ciii th 
dê thirc hiên ho trcc). 

c) Ngun xA hi hóa: 86.918.000.000 dng (tu' theo diu kin ci th d 
thirc hin ho trci). 

Diu 2. T chuc thirc hin 

1. Giao ban nhân dan tinh phi hçip Uy ban Mt tr.n T quc Vit Nam 
tinh phê duyt Dê an và to chüc triên khai thc hin Nghj quyêt nay. 

2. D nghj T:Jy ban Mitt trn T quc Vit Nam tinh Quãng Trj chü trl, phi 
hçip vài các tO chüc doàn the thành vién phát dng phong trào Ung h Qu "VI 
ngu&i ngheo" dê huy dng nguôn 1rc tham gia vào Dê an. 

3. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, T di 
biêu Hi dOng nhãn dan và dti biêu Hi dông nhân dan tinh thrc hin giám sat 
Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay dã dtrqc Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj Khóa VIII kS' 
h9p thu 12 thông qua ngày tháng näm 2022 và có hiu 1rc ké tr ngày 
tháng näm 2022.!. 

Noi n1:In: 
- UBTVQH, Chinh phü; 
- Các B LDTBXH; KHDT, TC, XD; 
- Uy ban Dan tc; 
- TF.TU, UBND, UBMTFQ tinh; 
- Doân DBQH tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Các Sâ, ban ngãnh, doàn th tinh; 
- FT. HDND, UBND cap huyn; 
- Luu VT, KTNS. 

CFLU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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