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S6: 46 /DA-UBND Quáng Trj,  ngàydO  tháng  3  nám 2023 

DEAN 
Quy djnh chInh sách h trçr cho h gia dInh, cá nhân thuc Chtroiig 

trmnh b trI, n dlnh  dan cir trên dja bàn tinh Quãng Trj 
giai don 2022-2025 

A Phan I 

SI)' CAN THIET vA CAN CU' xA DI)'NG oE AN 

I. SI1T CAN THIET XAY DI)'NG oE AN 
Quãng Trj là mt tinh thun nOng, kinh t có xut phát dim khá thp so 

vói các tinh trong khu virc và Ca nuc, diii song ngu?ii dan gp nhiêu khó khän, 
h tang thiêt yeu chua dOng b, nguôn 1irc dâu tu han  chê; thuing xuyên bj thiên 
tai de doa, sau thiên tai nãm 2020 xày ra trên dja bàn tinh xuât hin nhieu diem 
sat 1 bi song, sat  l nüi, 10 ông, lü quét có khà näng cao ãnh huàng trirc tiêp 
den tinh mng và tài san cOa nhân dan. 

Sp xp b trI dan Cu là rnt trong nh0ng mllc tiêu nhim vii cOa chucing 
trInh mlic tiêutái co câu kinh tê nông nghip, phOng chOng giãm nbc thiên tai và 
on djnh d?i song dan eli. Trong do, tr9ng tam là bô trI sap xêp laj  dan Cu vüng 
thiên tai, biên giâi hài dào, dc bit khó khän.. . Th?ii gian qua, tinh dà tp trung 
chi dao  thirc hin ban hành nhiêu chInh sách ye day manh  cong tác bô tn dan cu, 
trong do có Quyêt djnh so 3 7/20 15/QD-UBND ngày 23/12/2015 cUa UBND tinh 
Quãng Trj quy djnh müc ho trg di dan ra Dáo Con cO; Quyêt djnh so 
08/2018/QD-UBND ngày 25/5/2018 ye vic si'ra dôi, bô sung mt so Diêu cOa 
Quy djnh müc ho trçr di dan ra dâo Con có ban hành kern theo Quyêt djnh sO 
37/2015/QD-UBND ngày 23/12/20 15 cOa UBND tinh Quàng Tn; Quyêt djnh so 
26/2018/Q- ngày 15/10/2018 quyêt djnh ban hành quy djnh m1rc ho trçY 
cho h gia dInh và chi phi quãn 1 chirtmg trInh bô trI dan cii theo quyêt dnh so 
1776/QD-TTg ngày 2 1/11/2012 cüa thO tuóng chInh phO trén dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doan 2018 —2020. 

Day 1àmt Chtwng trInh dugc nhân dan dng tInh üng h cao và dã mang 
lai nh0ng két qua nhât djnh. Giai don 2017- 2021 dã bô trI on djnh 3 84h (theo 
ä'ôi twcrng: Thiên tai: 308 h5; biên giái: 66 h5, Dáo Con có: 10 hç5; theohlnh 
thic: Xen ghép: 303 h; tp trung: 81 ho). Chucmg trInh mang tInb chat ho trq, 
nba nuâc và nhân dan COng lam vâi miic tiêu on djnh cuc sOng cho ngu1i dan 
vOng thiên tai, biên giâi, hãi dào, d.c bit khó khän. . . phOng tránh nguy cci thién 
tai. 
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Ngày 18/5/2022, Thu tithng ChInh phü ban hành Quy& djnh s 590/QD-
TTg ye phé duyt Chiing trinh bô trI dn cix các viIng: Thiên tai, dc bit khó 
khàn, biên gii, hài dão, di cix t%r do, khu rung d.c dicing giai doin 2021- 2025, 
djnh huàng den näm 2030; Ngày 29/8/2022, B Nông nghip và PTNT có van 
ban so 5668/BNN- KTHT ye hixàng dn triên khai thirc hin Quyêt djnh so 
5 90/QD-TTg. 

Ti dim 7, Muc VI, Diu 1 cüa Quyt djnh s 590/QD-TTg quy djnh Uy 
ban nhn dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung ucrng: c) Chü dng bô trI 
nguôn von ti'r ngân sách dja phllGng, kêt hçip lông ghép nguôn von cüa các 
chuong trInh, dir an và nguôn von hqp pháp khac trên dja bàn dé triên khai thirc 
hin Chucing trInh; d) Can cü tinh hInh thirc tê cüa dja phucmg, xây drng và ban 
hành theo thâm quyên các co ché, chInh sách h trcl dê thirc hin các ni dung, 
giãi pháp cüa Chuang trInh ti dja phung. 

Can cir Diu 30 Lut Ngân sách nhà nirc näm 2015, Diu 21 Nghj djnh s 
163/2016/ND- CP ngày 21/12/2016 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành 
mt sO diêu cüa Luat  Ngân sách nhà nuâc và khoãn 3, Diêu 27 Li4t Ban hành 
van bàn quy phm pháp 1ut näm 2015 thI vic ban hành Nghj quyét thuc thâm 
quyên cüa Hi dng nhân dan tinh. 

VI 4y, vic ban hành Nghj quyt "Quy djnh chinh sách h trq cho h 
gia thnh, ca nhan thuçc Chtro'ng trinh bo tn, on dnh  dan cir tren da  ban 
tinh Quãng Trj giai doin 2022-2025" là can thiêt lam co sâ dê triên khai thirc 
hin chumig trInh. 

H. CAN CU' PHAP L 

1. Lut Ngân sách Nhà nuâc ngày 25/6/2015. 

2. Lut Du tu cong ngày 13/6/20 19. 

3. Lut Quy hoch ngày 24/11/2017. 

4. Lut Dt dai ngày 29/11/2013. 

5. Nghj djnh s6 20/202 1/ND-CP ngày 15/3/2021 cUa ChInh phü quy djnh 
chinh sách trçi giup ä hj. 

6. Nghj djnh s 12/2011 /ND- CP ngày 30/01/201 1 cüa ChInh phü v ti 
chüc và chInh sách dôi vâi thanh niên xung phong. 

7. Nghj djnh 146/201 8/ND- CP ngày 17/10/2018 cüa Chinh phü quy djnh 
chi tiêt và hixng dan bin pháp thi hành mt so diêu cüa Lut Bão hiêm y tê. 

8. Nghj djnh 83/2018/ND- CP ngày 24/5/2018 cüa ChInh phü ye Khuyn 
nông. 

9. Quyt djnh s 590/QD-TTg ngày 18/5/2022 cüa Thu tuàng ChInh phü 
dà ban hânh Ye vic Phê duyt Chuong trInh Bô trI dan cix các vUng: Thiên tai, 
dc bit khó khàn, bien gii, hãi dáo, di cu tir do, khu ri'rng dc diing giai doan 
202 1-2025, djnh hu&ng den nàm 2030. 
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10. Thông tu 01/2022/TT- BXD ngày 06/10/2022 cüa B xây dirng ye 

huàng dan thirc hin h trq nhà ô cho h nghèo, h cn nghèo trên dja bàn các 
huyn nghèo thuc chucmg trInh MTQG giâm nghèo ben vftng. 

A Phan II 

DAMI GIA KET QUA THVC HIN CHIX(NG TRINH BO 
TRi DAN CU' QUANG TRj GIAI 004N 2017-202 1 

I. KET QUA THVC HIN 
A A - .A 1. Ve cong tac tuyen truyen, chi dio dieu hanh 

Sau khi Thu tung ChInh phü phê duyt Quy& djnh s 1776/QD-TTg, 
ngày 2 1/11/2012 ye phê duyt Chucmg trInh Bô tn dan cix các vüng: Thiên tai, 
dc bit khó khän,biên giâi, hâi dào, di cu tir do, khu rrng dc diing giai don 
2013-2015 và djnh huàng den näm 2020, UBND tinh ban hành các van bàn 
chInh sách thirc hin nhi.r sau: 

Quyt djnh s 1 776/QD-TTg v vic phé duyt Chuorng trInh Bt tn dan cu 
các vüng: Thiên tai, d.c bit khó khän,biên giâi, hãi dâo, di c'i.r ti,r do, khu thng 
dc ding giai don 2013-2015 và djnh hu&ng den nàm 2020 

- Quy& djnh s 37/2015/QD-UBND ngày 23/12/20 15 cüa UBND tinh 
Quãng Trj ye chInh sách di dan ra Dâo Con có. 

- Quyt djnh s 08/2018/QD-TJBND ngày 25/5/2018 v vic Sra d&, b 
sung mt so Diêu cUa Quy djnh mire h trçl di dan ra dào Con cö ban hành kern 
theo Quyêt djnh so 3 7/20 15/QD-UBND ngày 23/12/2015 cüa UBND tinh 
Quãng Tn; 

- Quyt djnh s 26/201 8/QD-UBND ngày 15/10/2018 quyt dlnh  ban hành 
quy djnh mirc h trçl cho h gia dlnh và chi phi quãn 1 chuGng trInh bô trI dan 
cu theo quyêt djnh so 1 776/QD-TTg ngày 21/11/2012 cüa thu tt.ràng chinh phü 
trên dja bàn tinh Quãng Trj giai dotn 2018 - 2020. 

Ben cnh do hAng näm, S& dã chü dng phi hçip vói các dja phwmg xây 
dirng ké hoch bô trI dan cu toàn tinh. Trên cci sO' nguôn von sir nghip duçic 
giao, tong hçip kê hoch dàng k bô trI dan cu cüa các huyn, rà soát dôi chiêu 
vói quy hotch trInh UBND tinh phê duyt lam co sO' dê triên khai thirc hin. 

T chirc hang tram 1O'p tp huk chuyên d trin khai hithng dn chuyén 
mon nghip vti cho can b co sO' và tuyên truyên trên h thông báo chI, truyên 
hinh ye chü truong chInh sách cüa Dàng, Nhà nrn9c dê chInh sách den rni nguO'i 
dan. 

Dó'i vài ngun van ddu twphát frién. 

(1) Ngun do Clii cyc lam chi dcu tw: Chi cic Phát trin nông thôn dà 
thãnh 1p Ban Quãn 1' dr an giüp Chi cic quãn l Du an lam chü dâu tu. Các dir 
an tuãn thu trInh We, thu We lap, thâm djnh, phê duyt, thirc hin theo quy djnh 
hin hành. 
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(2) Ngun do các huyn lam chz clAu tu': S& Nông nghip và PTNT phi 
hçcp quàn l trong vic nãm bat thông tin, miic tiêu dr an, quy mô, tiên d dê có 
cci so bô trI dan cu vào vüng dir an. 

- Trên co sO huOng d.n cong tác b trI dan cu cUa Trung uong, SO Nông 
nghip và PTNT da xay d%rng, ti'rng buOc hoàn thin theo huOng phü hçp vOi 
nhu câu thrc tin. Näm 2021, trong thOi gian chO ChInh phü ban hành chInh 
sách mOi, UBND tinh dã cho chü trirong tiêp tic thirc hin theo Quyêt djnh so 
1 776/QD-TTg và dông thOi ngành cüng dã tham muu UBND tinh ban hành 
nhiêu van ban chi dao,  diêu hành dam bão thông suôt trong lãnh d?o,  chi  dao 
trên dja bàn tinh.' 

- SO Nông nghip và PINT dã trin khai cong tác b trI n djnh dan cu 
näm 20222  cho các dja phuong, rà soát, tOng hqp sO 1iu cOa dja phung (dói 
tircing Co nguy cci cao bj sgt l& trong nám 2022) dé dua vào ké hoach thirC hin 
trong näm. TO chOc kiêm tra, rà soát Cac diem có nguy ct thiên tai ti huyn 
HuOng Hóa và DakrOng3. 

- Xay dmg và trInh UBND tinh ban hành K hoch thirc hin chumg trInh 
bô tn, On djnh dan cu các vüng: Thiên tai, dc bit khó khän, biên giOi, hái dào, 
di cu t%r do, khu rthig d.c dung trên dja bàn tinh Quâng Trj giai domn 2022-2025. 

2. Kt qua thiyc hin di dô'i, sp xp, in djnh dan dr 

Trong thOi gian qua dtrgc sir chi do cüa các cp, chInh quyn và sir dng 
lông cüa nguOi dan, cOng tác bô trI dan cu da d.t duçic mt so két qua nhu sau: 

Tng s6 ho thuc hiên tü 2017-2021: 384 h, phân theo di tuçing: Thiên tai: 
308h; biên giOi: 66 h; Hâi Dào: 10h; phân theo hInh thOc: Xen ghép: 303 h; 
tp trung: 81 h. Riêng näm 2022, co 02 h Hâi L, thj xã Quáng Trj và 11 hO 
xä Cam Thành, huyn Cam LO dã lam nhà nhimg chua có chInh sách nên chua 
nhn h trçl. 

1(1). Quyét djnh s 04/202 1/QD-UBND ngay 09/02/2021 v vic kéo dài th&i gian thic hin Quyt dlnh 
so 26/2018/QD-UBND ngày 15/10/2018 Thc hin theo QD 1776/QD-TTg ngày 21/11/2012 cüa Thu tuàng 
ChInh Phü v vic phê duyt Chtrcing trinh bO tn dan cir giai doan 2013-2016 và djnh huâng den näm 2020); 
(2). van bàn sO 2632/UBND-NN ngày 25/6/2021ch1 dan  các dja phucmg và don vi lien quan chCi dng trong 
cong tác bô tn dan cix vüng thiOn tai; 
(3). van bàn sO 2057/UBND-NN ngày 25/5/202 1 v chU trinmg di dni 56 h dan thuOc 3 thôn (Tn, Cuôi, Chá 
Li') xà Htrang Lap, huyn Htràng HOa ra khOi vOng ngp 1t và nguy c sat  la;  
(4). Các van bàn dOng ' chu truong cho di d&i khn cap các h dan thuc 3 xä, huyn Hithng HOa (xA Hixàng 
Son, xA Hirong Lap, xã HOc): SO 5104/UBND-NN ngày 09/11/2020 V/v di dan khán cp ti xA Hurng Scm, 
huyn Hcthng ba; sO 532OIIJBND-NN ngày 20/11/2020 V/v di dan khán cap tai xa Huàng Lap,  huyn Hiiàng 
HOa; sO 5366/UBND-NN ngày 23/11/2020 V/v di dan kMn cap tai  xà HOc, huyn Huàng HOa. 
2Vän bàn 68IPTNT-CSPTNT ngày 25/2/2022 
3DM vài cãc dim tai  huyn Huàn HOa: 66 h (Tan Lap: 08 hO,  Tan Lien: 04 hO,  Khe Sanh: 31 hO,  xâ Thanh: 
23 hO) thuOc din nguy co sat  1 dat và ngp hit. Hu hêt các hQ du bj ãnh huàng bi thién tai näm 2020. MQt 
sO hO d phai khc phc do sat  1 dat, cOn lai các hO trong diOn ngp 1iit nam trong nguy co nu mi.ra 10 ko dài. 
DOivdi diOrn tái djnh cix Dir On dau tu xây dijng khu tái djnh cix, di dOn khan cap On djnh djnh canli djnh cix ra 
khOi vung lu ong, Lu quët va sat  ia dat x là Riit, huyen Dakrong: Tong so hQ bo tn vào vung dir On: 101 hç, dçnt 
1 gOm: 54 h và dcit 2 gôm 47 h. Hin nay d cO 5 1/54 hO dA vO dang xây dmgnhà a, UBND xà tiép tic tuyOn 
truyèn, vn dng ngir&i dan sam di chuyn và xây dirng nhà 0 ti vOng dir On nliäm dam bão an toãn cho cOc hO 
dan truOc mOa mua bào và On djnh cuOc  sOng lâu dài. 
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Dc bit näm 2020, trén dja bàn tinh xáy ra thiên tai lii quét, st Ri khu virc 
mien nüi, tinh dã chi do Sc Nông nghip và PTNT phôi hcip vâi các S&, ngành, 
dja phucing lien quan to chüc hoàn thành di d?ii 93/93 h, cii the: x Hung Son 
45/45 h, xa Hüc 19/19 h, xã Hu&ng Lp 29/29 h dä lam nhà & on djnh ti noi 
âm&i. 

- V h trçl cong  dng: Giai doin 2017-2020: Xây drng mâi và nâng cp 
1.731,1 8m du&ng giao thông ni vi1ng di dan xen ghép, nu&c sinh hoit 02 cong 
trInh, xây drng 01 nhà sinh hoat cong dông kiêm mu giáo vài din tIch 2 10,6 
m2... vâ mt so cOng trInh khac. Vic xây dijng các cong trInh vüa khäc phiic 
thiên tai vüa dam bào cci so h tang cho ngu&i dan vñng dir an yen tam on djnh 
cuOc sOng  tai  ncii 0 mOi. NhIn chung, mi cong trInh cong  dông dugc triên khai 
dung tiên d, dam báo dung tiêu chuân k5 thut, chat Ricing xây dirng. Qua trInh 
triên khai barn sat chü tnrcrng, chInh sách cüa Nhà rnrOc, quy phm k5' thut mt 
cách day dü và kjp th&i, dáp üng thu cu cüa ngu?i dan. 

(Chi tkt có Phu luc I, II dInh kern) 

3. Thijc hin các di an du tir 

(1). Dr an du tu xáy dyng khu tái djnh cu', di dan khdn cá'p n dinh 
DCDC ra khói v12ng 112 óng, 112 quét và sçt là xâ Ta Ryt huyn Dakróng. 

UBND tinh phê duyt tai  Quyt djnh s 2364/QD-TJBND ngày 29/10/2014, 
tong müc dâu tu: 56.193 triu dông (Trung wang 70%, djaphwong và các nguón 
von khác 30%), mic tiêu bô trI 106 h dan. Hin nay, nguOn von Trung ucing dâ 
cap dü 100%, dir an dã hoàn thành bàn giao cho dja phucing thirc hin bô trI dan 
Cu vüng thiên tai. Hin nay dã có 5 1/54 h 4  dã và dang xay drng nhà 0, UBND 
xä tiêp tic tuyên truyên, vn dng ngu&i dan sOm di chuyên và xây drng nhà 0 
tti vüng d%r an nhãm dam báo an toàn cho các h dan truOc müa mixa bo và on 
djnh cuc sOng lâu dài. 

(2). Di dan khdn cáp ra khói v12ng ngap  lyt và sçt là bà sOng Thach Han, 
xâ Hái L, thj xâ Quáng Trj, tinh Quáng Trj: 

UBND tinh phe duyt diu chinh dir an ti Quyt djnh s 1995/QD-UBND 
ngày 24/8/20 16, vOi tong mi1c dâu tu: 39.165 triu dông (VOn Trung u'o'ng 70%, 
diaphirong và các nguOn von khác 30%), mllc tiêu bô trI 60 h dan. 

Dn nay, các hng m11c cong trInh dâ hoàn thành và bàn giao cho UBND 
xA Hái L quãn l, sü drng. Hin nay dä có 04 h xây d%rng nhà và chuyên den a 
ti nai & mOi; dOng th&i ngành dà chi dao  Chi ciic PTNT lam vic vOi UBND thj 
xa, các phOng ban chuyên môn, UBND xA Hái L triên khai kê hoich bô tn dan 
cu vào vüng dir an5  tnrOc müa mua lü. 

4Ngày 11/8/2021, UBND huyn DakrOng phé duyt danh sách di dan dçt 1 t?i  Quyt dnh so 2815/QD-UBND 
cho54h. 
5Thong báo sO 305,TB-PTNT ngày 29/6/2022 cüa Chi ci,ic Phat trin nOng thOn v K& 1u.n bu6i lam vic vO 
cong tác bO trf den cu Dr an di den khn cap ra khOi vi1ng ngp It và sat bi song mach  HAnxA Hãi L th xA 
Quãng Trj 
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(3). Dir an bO trj sp xê'p và n djnh dan cit viing biên gió'i Vit — Lao xä Ba 
Tang, huyçn Htráng Hoá. 

UBND tinh phê duyt tti Quyt djnh 1013/Q- ngày 11/6/2010, 
tong mirc dau tu: 62.4 17 triu dong, vài rnic tiêu bô trI cho 200 ht. Von Trung 
ucmg dà cap cho dir an là 35.669 triu dông. Den nay, các hng miic cong trmnh 
cüa dir an dã hoàn thành và bàn giao cho UBND xà quãn 1, si'r ding hin dâ có 
15 h chuyên den ncii i on djnh. 

4. Tng ngun vn dã th%rc hin (2017-2021): 113.416 triu dng (trong 
do: Von s1r nghip: 13.000 triu dông, von dâu tu phát triên: 100.416 triu 
dông). Nguôn vn chü yêu là nguôn ngân sách Trung ucyng thuc Chuong trInh 
muc lieu tái ca cau kinh tê, phông chOng giâm nh thiên tai và on djnh di song 
dan cu. 

(Chi tjlt cO Phy lyc III dInh kern,) 

H. DANH GIA CHUNG 

1. Nhfrng kt qua thtt dirçrc 

- Chucrng trInh b tn dan cu ducic các các ngành và dja phucing tIch 
crc triên khai thirc hin, duqc nhãn dan dông tInh üng h; vai trô chU the ngiii 
dan duçic phát huy, tüng bu&c thay dôi din mto nông thôn theo chiêu hu&ng tot 
han, gop phân giám ngheo ben virng và xay dirng nông thôn mâi. 

- Vic thurc hin cong tác b trI sp xp dan cu trong nhtrng näm qua dâ 
gop phân On djnh cuc song, dam bào an toàn tInh mng và tài san cüa nhân dan 
näm trong vi1ng sat  lâ và vuing lü quét a các dja bàn trçng yêu thumg xuyên bj 
thiên tai de dça. Tirng buâc tao  nên nhng co sa h. tang thiêt yeu phic vi san 
xuât và di sOng nhu: Giao thOng, thug lqi, tnthng hçc, tram  xá, din sinh 
hoat.. . cho các vüng dan cu mói, tao  diu kin thu.n 1i dê tfrng buOc on djnh và 
phát triên san xuât ngày càng có hiu qua và giao hru vai các vüng trong tinh. 

- Gop ph.n b6 trI, sp xp lai  lurc hiçmg lao dng - dan cu hçip 1 giüa các 
vüng, tang mt d dan cu dáng ké a nhUng vüng xung yêu cüa tinh nhu vüng 
biên giâi Vit—Lào, hái dào, vüng yen biên... tao  the vttng chäc trong vic cUng 
cô an ninh quôc phông trên các dja bàn cüa tinh. 

A • A A 2. Ton ti, hn che va nguyen nhan 

2.1.Tôn 4ii, h9n cheX 

- Tin d du tu không dáp i'rng theo quy hoach tng th bInh quân chi dat 
20-30%mic tieu cüa dr an d ra, vi vy mt so vüng con thiêu các co sâ ha 
tang thiêt yêu nhu duang giao thông, din sinh hoat, nithc sinh hoat... nén vic 
bô trj kê hoach tiep nhn dan dat  t 1 thâp chua dáp ing yeu câu, han  che den 
qua trmnh khai thác tiem nãng viung dur an. 

- TInh hInh bin di khI hu din ra nhanh và din bin phirc tap  dn den 
thu câu bô trI on djnh dan cu ngày càng tang (giai doan 2022-2025 can bO tn 
2.328 h, 9.252 khâu k cã chuong trmnh mien nüi theo Quyét djnh so 17 19/QD- 
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TTg cüa Thu tiiàng ChInhphu), trong khi qu5 dt b6 trI dan cii hn hçp, nhiu 
dja phucing không có dat dê bô trI tp trung phãi chuyên sang bô tn xen ghép. 

- Phong tic, tap quán sinh sêng và san xut cüa ngi.thi dng bào dan tc 
quen thuc bao däi nay, nên dê bà con tus bô nai Cu den ncli mâi rat khó, can có 
thyi gian de cac cap chInh quyên, doàn the tuyên truyên, 4n dng dé ngui dan 
di chuyên nhà, on djnh cuc song, dam báo an toàn tInh mng và tài san phông 
tránh thiên tai. 

- Các h dan thuc din di dan khn cp, tuy dã di chuyn dn ni âmâi có 
nhà a, nhixng ca sâ h tang con thiêu thôn nên rat khó khän trong vic on djnh 
cuc song cüa nguai dan. 

- Chinh sách h trçi tr1rc tip cho các h di dan cOn thp (bInh quân 20-30 
triu dông/h tüy khu virc); mirc h6 trçl dêu rat thâp so vâi chi phi thirc tê a các 
dja phi.rong, trong khi dôi tilcmg cüa Chrning trInh phân 1&n là h nghèo, vüng 
sau, vüng xa, vüng dOng bào dan tc thiêu so không dü diêu kin chuyên den 
khu tái djnh cii lam chm tiên d di dan ô mt so dr an bô trI dan cii (ye chi phi 
lam nhà a, khâo sat ti mt so dja phuang cho thây chi phi thirc tê lam mt can 
nhà cap 4, din tIch 40m2  khoãng 240-3 20 triu dông tUy trng dja phtrmg, trong 
khi mi.rc ho trçl kê Ca di chuyên, lam nhà a, hong thirc... chi có 20-30 triu 
dong/h). 

- Các ho s.p xp dan cii chü yu là ho nghèo, dan tc thiu so, trong do có 
nhiêu h nghèo và cn nghèo, khi tháo d dê di chuyên bj hu hông; mt khác, 
nguai dan song chü yeu dira vào thng, cO tp quán a nhà lam bang go, do do khi 
nhà nuac th%rc hin dOng cua rl'rng, khã näng lam nhà mOi kiên cô rat h?n  chê. 

- Mt s dim b trI dan cii g.p khó khan v kt ni giao thông, din sinh 
hoat; da hInh khu virc bô trI dan cii khá cao so vai tri1c duang giao thông. 

- Ngun vn du lit vào chuong trinh con qua It, ngân sách dja phuong cOn 
hn chê nên vic dâu tu ho trq them cho các h dan vOng dv an cOn It, các 
chtxcmg trInh dâu tu ho trçl khác lông ghép cOn han  chê. 

- Cong tác tuyên tnuyn 4n dng dn tn nguai dan tuy dã dat  ducic kt 
qua that djnh nhung chua thuOng xuyên, lien tiic, thieu sr kiên trI tir can b chi 
dao xuông co s&..., nh.n thüc cüa mt so h dan cOn xem chinh sách ho trçi cüa 
Nba nuâc nhu m(t chinh sách xã hi nên khi den vüng dir an các ho dan cOn ' 
lai, thiêu sir dâu tu phát triên san xuât ban dâu. 

- Di d ra Dào CnCô mac dü tinh dâ ban hành chinh sách müc ho trci 
nhung chê d dang con thâp, chixa thirc s1r thu hut ngithi d djnh cii lâu dài tai 
Dão, chi mth giài quyêt h trçl tnróc mat. 

- Can b a cp huyn, xã da phn là kiêm nhim, näng hrc, trInh d hn chê 
nên vic to chi'rc thirc hin chua dat  hiêu qua. Mt bO phn nguai dan cOn trOng 
cha lai vào sv ho trq cüa nhà nithc, thirc phôi hcp chiia cao. 

2.2. Nguyen nhân 

- Nguyen nhán khách quan. 
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+ Do ngun vn b trI thirc hin chuong trInh, dir an con hn ch, chua 
tuong x1mg vài miic tiêu dê ra. Mirc dâu tu dê bô trI on djnh cho các h dan cOn 
thâp, nguôn von giao dê thrc hin cOn ch.m lam ânh htr&ng den tiên do thrc 
hin sap xêp, bô tn on djnh cho các h dan. Vic huy dng các nguôn hrc cOng 
tham gia vào chtrGng trInh sap xép, on djnh dan cu dã dugc mt so dja phucing 
thirc hin nhirng hiu qua cOn chua cao, chu yéu van trông ch vào sir dâu tu cOa 
Nhà nuOc. 

+ Cong tac diu tra, khào sat, b tn tái djnh cu cOn chua dy dO. Các diu 
kin ye qu5 dat, du?mg giao thông, din, nuâc sinh hoat, truYng h9c, tram y tê... 
chua darn bâo; phong tiic, tp quan sinh hoat và san xuât cua nhân dan, dc bit 
làcOa dông bào dan tc thiêu so chm thIch nghi niii i mcci; cong tác quy hoach, 
kê hoach  ducic xây dirng nhung chm phê duyt ãnh huOng den tiên d thrc 
hen... 

+ Mt s dja phucing là chU d.0 tu, chua n hrc huy dng, ln ghép, tim 
nguon von dê iài quyêt dirt diem các hang miic cOn thiêu, kjp thi bô trI dan cu, 
gay lang phi dâu tu. 

+ Diu kiên sinh sn lâu dài tai Dão Cn CO v.n cOn thiu d.c bit là fluóc 
sach, ben  canh  do sinh kê chua cO, chO yêu sinh song bang sir ho trçl cOa Nhà 
nuâc, cong vic don giãn nên dê djnh cu trên Dào thI can chInh sách dc thO và 
tao duçic sinh kê cho nguOi dan. 

+ Mt s dja phi.rang chua tuyen truyn, ph bin dy dO các chInh sách b 
tn dan cu dê nguii dan hiêu quyên lçii và trách nhim cOa minh khi tir nguyen di 
dan tái djnh cu. 

+ Co ch chinh sách ch.m thay di, sut du tu qua th.p so vi nhu câu 
thrc té, dja phtnng chua CO nhiêu chInh sách, kinh phi ho trçl. 

- Qu dt do dja phucng quân l rAt han ch& thiu ngun 1irc d tIc hin 
bôi thtr&ng, thu hôi dat và bO tn dat a cho h sap xêp dan cu. QuS dat có the 
khai hoang không cOn nhiêu, vic xác djnh h thiêu dat san xuât a mien nOi qua 
khó khän do dat san xuât cOa h dan rat rnanh mOn, nhO lé, phãn tan Iai  chua 
ducc cap giây chirng nhn quyên sir ding dat, müc ho trg cOn thâp. 

+Nguyên nhán chi quan: 

- Thu nh.p bInh quãn dAu nguai thAp, ngun thu cOa tinh can thAp không 
dO, chO yêu dira vào von ho tn cOa Trung uong. Do do chua có sir ho trq dáng 
kê cho các vUng dir an nham tháo gi nhi)ng khó khàn dê các dir an thirc hin dat 
hiu qua cao. 

- Can b cong chirc lam cong tác b tn sAp xp dan cu t1r tinh xung huyn 
cOn thiêu so vâi yêu câu. 

- Vic dánh giá dOc kt kinh nghim các din hInh tiên tin a các vOng dr 
an chua lam thtx&ng xuyên, phô bién nhân rng chua kjp thai. 
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- Mt s dja phuon chua chü tr9n trong can di qu5' dt d b trI dt & 
cho h theo quy hoach sap xêp dan cu gàn vói xây drng nông thôn mâi dã phê 
duyt (do UBND xâ lap, UBND huyn phê duyt). 

- Cong tacth chirc thirc hin ci'ia di ngü can b xA con hn ch, can b 
chuyên mon ôcap xä da phân là kiêm nhim, mirc luong thâp, trong khi do chua 
có kinh phi ho trç cho hot dng kiêm tra, giám sat, hu&ng dn triên khai thirc 
hin. Can bO thôn, nhât là thôn a mien nUi cao chua dáp rng yêu câu nhim v11 

trong vic to chirc bInh xét, 1p ho so xét chçn dôi tung h; nghim thu tiirng 
ni dung thrc hin ho trg sap xép, on djnh dan cu nén can b xà phái lam thay 
nhim vi nay. 

- TInh chü dng, vai trO chü th cüa ngu&i dan chua cao trong tr thirc hin 
tiêp nhn các nOi  dung ho trçl; trInh d dan tn cOn thâp, ngtr&i dan cOn tu tu&ng 
trông ch& vào ho trci cüa nhà nuóc. 

-' Tinh chua xay dirng h thng cãnh báo thiên tai ti các vüng có nguy co 
cao ye st l dat, st l& niii. 

3. Mt s bài hQc kinh nghim 

3.1. COng tác vn dng, tuyên truyn v chü tnrong, chInh sách cUa Dãng 
và nhà nuâc ye cOng tác sap xêp, on djnh dan cu phái duçic triên khai sâu rng 
dê ngu&i dan nâng cao nhn thirc, không chU quan truOc nhüng diên biên bat 
thu&ng cña th&i tiêt; khàc phc các mt khó khän, humg irng chO trucing sap 
xep dan cu cüa nha ni.rOc, nhât là di d&i dan vOng bj thiên tai uy hiêp, nhàm sam 
on djnh cuc song lâu dài có vai trO quyêt djnh den sir thành cOng cüa dir an. 
Các co chê, chInh sách phâi duçic cong khai, minh bach, lam cho ngu&i dan 
hiêu rô nhUng igi Ich thiêt thrc mang lai. 

3.2. Cong tác di dan, tái djnh cu hoàn thành t& là nh& cO sir phi hqp chat 
chê gita các ngãnh, dja phuong lien quan trong to chüc th%rc hin; chinh sách 
ho trç ngu&i dan di d&i duçic thirc hin kjp th&i, nhanh chóng và hiu qua. 

3.3. Thi.rc hiên b tn dan cu theo hlnh thüc xen ghép là chü yu, két hçp 
tp trung va ti ch dc bit uu tiên v&i nhüng h có diêu kin ye dat a, vi day 
là nhUng h nhanh On djnh d&i song. 

3.4. Cong tác lira ch9n dja dim, quy hoch dim tái djth cu g.n k& gita 
noi & vâi noi san xuât, phü hçip vâi phong tiic, tp quán và van hóa lang, bàn 
cüa nguôi dan; co s& h tang thiêt yeu các khu tái djnh cu di.rcic xây drng dông 
b, dà tao  diêu kin thu.n igi cho dai song cüa ngu&i dan tài djnh cu. 

A Phanlil 

NQI DUNG BE AN 

I. MJCTIEU 

1. Muic tiêu chung 

On djnh và nâng cao d&i sng ngu&i dan tai  các iüng: Thiên tai, dc bit 
khó khan, biên giâi, hái dão, on djnh dan di cu tir do, khu rung d.c ding; hmn 
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ch thit hi v nguxi và tài san do thiên tai... và ng phó vOi bin di khI hu; 
bô trI on djnh dan cu gän vâi vic báo v mOi tnthng, bão v thng phàng h, 
rimg däc dung, giai quyêt viêc lam, tAng thu nhâp cua ngtrai dan, thuc hiên cac 
giái pháp ye dam bâo qu5 dat ô, dat san xuât, huy dng nguôn von dâu tu, t 
chrc phát triên san xuât, dam báo thoát nghèo ben vftng. Chuyên djch co câu lao 
dng theo hu&ng giãm dan t'l lao dng tictiêp san xuât nông nghip, tAng t 
l lao dng dtrçic dào to nghê ô nông thôn. Dâu tu xây drng dông b kêt câu h 
tang phiic vi phát triên kinh tê xâ hOi  trong vüng theo hung phát triên nông 
thôn mâi. 

2. M..c tiêu cii th 

Can cii thu cu giai doan 2022- 2025 thirc hin s, xp, n djnh dan cu 
cho: 1.279 h9, 4.797 nhan khau (94 xa, phwo'ng, th? tran ). Trong do: 

+ Theo hInh thirc b trI: Tp trung: 464 h, xen ghép: 708 h, n djnh tai 
chô: 107 h. 

+ Theo di tuclng b trI: Thiên tai: 1.258 h, hãi dâo: 21 hO. 

+ Theo dia bàn b trI: Huyn HuOng Hóa: 74 h, huyn Cam L: 58 hO,  thj 
xã Quáng Trj: 40 hO,  huyn Hài Lang: 340 hO,  huyn Triu Phong: 633 hO, 
huyn Vinh Linh: 42 hO,  huyn Gio Linh 71 hO và huyn dào Con CO: 21 hO. 

(Chi tiet có Phy lyc IV dInh kern,) 

Tuy nhiên, can ci.r vào tInh hInh thrc th thI giai doan 2023- 2025 thirc hin 
sAp xêp, on djnh dan cu khoâng 255 hO (bInh quân 80- 85 hOlnAm),  trong do: 
Mien nüi: 90 hO,  dông bAng: 120 hO,  on djnh tai  chô: 30 hO,  di dan ra DAo COn 
cO: 10 hO (Bao gôm 13 ho dâ lam nhà nám 2022, góm: 02h xd Hái Lê - thj x 
Quáng Tn và 11 ho xà Cam Thành — Cam LO chu-a nhn ho tro). 

II. PHJLM vi, oOi TUNG, THfl GIAN THIC HIN BE AN 

1. Phim vi diu chinh 

Quy djth chInh sách h trçl cho hO gia dinh, cá nhân thuOc Chiscing trInh b 
trI, n djnh dan cu trén dja bàn tinh Quàng Trj giai don 2022-2025 theo quy 
hoach, k hoach cüa Nhà nuóc tai  các vüng: Thiên tai (sat l& dat, skit lUn dt, lôc, 
lii, lü quét, ngQp 1it, nuóc dãng); dc bit khó khAn (thiu d.t, thiu nuàc san 
xut, nixâc sinh hoat,  thiu co s& h t.ng thit yu; 0 thim môi tru&ng; các lang 
chài tren song nisóc, dm pha); bien gi&i, hâi dao (gm Ca Khu kinh t - quc 
phOng); vüng d di cu tr do dn dM sng qua khó khAn và khu r1rng dc diing. 

2. IMi tirçrng áp ding 

2.1. Ho gia dInh, cá nhân duçic b trI n djnh theo hInh thüc tái djnh cu tp 
trung, xen ghép hoc n djnh tai  ch trên dja bàn tinh Quâng Trj giai cton 2022 
- 2025 theo quy hoach, k hoach ducic cp có thm quyn phê duyt, bao gm: 

6 Toàn tlnh có 125 xä phiiông thj trn. Trong do d61 tircmg thuOc  pham vi cüa Quyt djnh 590/QD- TTg là 94 xà, 
phuing thj trân, thuc d6i ttrcmg cüa Quyét djnh 1719/QD- TTg là 31 xà. 
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a) H gia dlnh, cá nhân bj mt nhà a, dt a do st lOr dat, siit lün dat, 1'c, lü, 
Lu quét; h gia dInh, cá nhãn sinh sang & vüng Co nguy cci bj st 1& dat, sit lün 
dat, lôc, lü, lU quét, ngp liit, nixâc dâng. 

b) H gia dInh, cá nhân sang a vüng dc bit khó khän, thiu dAt, nuOc d 
san xuAt, thiu nuóc sinh ho.t, thiu Co sâ h tAng thit yu; du Cu trên dAm phá, 
các lang chài trên song nuâc, ô nhim môi tru&ng. 

c) H gia dInh, cá nhân tr nguyen dn các vüng biên giói dAt lin, khu kinh 
t - quéc phông, hãi dáo. 

d) Ho gia dinh, cá nhân dà di Cu t%r do dn các dja bàn trong Ca nuâc không 
theo quy hoach, k hoch, d&i sng cOn khó khän; h gia dInh, Ca nhân sinh 
sng hçip pháp trong khu rmg dc dung cAn phãi b tn, n djnh lâu dài. 

2.2. Các h gia dinh thuc di tuqng cüa Chrnmg trInh b tn, n djnh dan 
cu dà di chuyn dn lam nhà a nth a m&i trong näm 2022 nhixng chua nhn h 
trg. 

2.3. Co quan, th ch&c, Ca nhàn CO lien quan. 

3. Oja bàn ãp d.ng 

Các xà, phu&ng, thj tnAn trên dja bàn tinh Quãng Tn (tth dja bàn thuc 
Quyt djnh 1719/QD-TTg ngày 14 tháng 10 näm 2021 cüa Thu tuàng ChInh phü 
phê duyt Chucrng trinh m1ic tiêu quc gia phát trin kinh t - xã hi vüng dng 
bào dan tc thiu s và min nüi giai don 2021 - 2030, giai don I: t1r nãm 2021 
dn näm 2025). 

4. Thô'i gian thçrc hin: Dn ht näm 2025. 

III. NTIIIM \TIJ VA GIAI PHAP THI)t HIN 

1. Nhim vii 

- Các dja phuon tip tiic rà soát, diu chinh quy hoch d lam co s& cho 
viêc quy hoach sap xêp, on dinh dan cu Lua chon dia diem bô tn dan cu dam 
bào diêu kin ye dat &, dat san xuât, qu5' dat dir phOng dáp lrng nhu câu, thun 
lqi trong vic kêt nôi CáC h. tang ye giao thông, din, nguôn nuóc, y tê, giáo 
diic, phü hçip v&i phong tiic, tp quán sinh hoat  cüa ngu&i dan... 

-Nhà nuOc h trci kinh phi tr1rc tip dn h dan theo djnh rnirc d thc hin 
sp xêp, on dnh dan cu dam bâo cong khai, rninh bach,  dung dôi tung. IJu tiên 
bô tH các h gia dInh can di d&i khân cap; sap xêp iai  các h dan vüng dc bit 
khó khàn, biên gi&i, hâi dào, ,di cu tir do, khu rung dc dung ... không có 
diêu kiin  dé dâu tu xây dirng két câu ha tang thiêt yêu hoc khOng dam bão diêu 
kin phát triên san xuât,ôn djnh di song. 

- Pham vi b6 tn, sAp xp dan cu chü yu trén dja bàn xà, huyn d tránh 
xáo tnn ye d&i sOng và san xuât; bo tn theo hInh thüc xen ghép vào các khu dan 
cu s& tai  dê tn ding qu dat. Tr.r&ng hqp that can thiêt mOi san lap mt bang 
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xây drng các khu dan Cu tp trung, trong san thp phãi dam bão các giãi pháp k 
thut phU hccp dja hInh, han  ché thâp nhât vic san üi lam thay dôi két CâU t1r 
nhiên gay nguy ca sat  1&. Bô trI dan cu hung tii hInh thành các diem dan cu 
theo tiêu chi nông thôn mài. 

2. Giãi pháp thyc hin 

2.1. Giâi pháp v tuyên truyn vn dng 

Huy dng s1,r tham gia cüa các th chirc doàn th& qun chüng nhân dan, cac 
to chüc xä hi và cci quan thông tin dai  chung dê tuyên truyôn, 4n dng nhân 
dan hiêu rô chU tn1ing, chInh sáCh cüa Dâng và Nhà nucc, tIch circ tham gia 
cüng chInh quyên the cap thirc hin bô trI dan cu theo quy hoach,  kê  hoach.  Dc 
bit chü trQng cOng tác tuyên truyên cho các h dan không di Cu t%r do den các 
dja bàn trong cá ntróc, bâo dam an ninh chInh trj, trt ti an toàn xà hi dçe tuyên 
biên giói dat lien và gi vftng chü quyên biên giOi, hãi dào. 

2.2. Giãi pháp v quy hoach, k hoach 

Can cir Lut Quy hoach, ni dung quy hoach  bé trI n djnh dan cii giai 
doan 202 1-2025 và djnh huàng den näm 2030 cüa trng dja bàn theo các dôi 
tuqng di dan duqc tIch hcip vâo quy hoach tinh, trInh câ có thâm quyên phê 
duyt. Trong qua trInh thirc hin, nêu Co sir thay dôi can diêu chinh, bô sung cho 
phü hçip vol th%rc tê cüa tüng dja phuang. 

Trên Co sO ni dung quy hoach  b trI n djnh dan cii duçic phê duyt, tin 
hành lip,  thâm djnh, phê duyt CáC dir an dau tu bô trI on djnh dan cii theo quy 
djnh hin hành dé to chic thirc hin theo kê hoaCh  hang nàm. 

Xây dung k hoach b trI dan cii theo thu tir uu tiên, noi Co nguy cci cao v 
thiên tai phái dugc bô tn thiic hin truOc nhäm han  chê den müc thâp nhât thit 
hai ye nguOi và tai san do thiên tai gay ra; vüng biên giOi, hal dão; vüng dc bit 
khó khan; vüng dan di cu tir do sOng trong rung dc dung. Co ké hoach ci the die 
thirc hin hoàn thành dirt diem các dir an bô trI On djnh dan cii, sOm dua dan den 
sinh song, on djnh lâu dài. 

2.3. Giãi pháp v dt dai 

- Can cü quy djnh Lu3t  D.t dai hin hành, các dja phixong cO bin pháp thu 
hôi din tIch dat theo quy djnh hoc chuyên dôi miic dIch sà ding dat theo quy 
hoach, ke hoach (uu tiên bO trI qu5 dat dir phOng thirc hin dir an bO trI On djnh 
dan cii cap bach) dã diiçic Cap cO thâm quyên phê duyt die giao cho các h gia 
dInh, cá nhân thuc dir an bô trI on djnh dan Cu; 

- Min, giàm tin sir diing dt & d6i vOi nhtthg h di dan a vllng thiên tai; 
h dOng bào dan tc thiêu so a vüng dc bit khó khän; h dan lang chài, dan 
song trén song nuOc, dam phá theo các quy djnh hin hânh. 

2. 4. Giãi pháp v h trçi phát triën san xuât 

- H trçl xây dmg các mO hInh lien k& san xu.t, phát trin vüng nguyen 
lieu phü hqp vOi djnh huOng phát trien kinh té - xä hOi  cüa dja phuang; 
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- T1u tiên h trçi cac h bá trI n djnh dan Cu có diu kin, có nàng 1irc phát 
triên san xuât: Lãi suât vay von, mua vt tu, ho trç thäm quan, tp huãn, dào tio 
nghê... dé phát triên san phâm dc tnrng, san phâm OCOP, san phâm Co lqi the 
cüa dja phisong, lam ca s dê nhân rng; 

- ThOc day phát trin các mô hInh lang du ljch van hóa cong dng g.n vâi 
giü gin, phát huy bàn sac van hóa dan tc và li the cüa vüng, mien; 

- Long ghep tr các chuong trinh, dr an tru tiên h trcr cho nguii dan on 
djnh san xuât truâc mAt và lâu dài. 

- CO chInh sách h trçl bâo quàn sau thu hoach và các hoat  dng xüc tin 
thuang mti theo quy djnh hin hãnh. 

- Phát trin ngành ngh dc bit là nh0ng ngh truyn tMng cüa dja 
phucmg; 

- TAng cithng cong tác thông tin, tim kim thj trung; gn san xut vOi ch 
biên, tiêu th san phâm cho h ,dân vüng dir an bô trI dan Cu; mô hInh h tr 
phát triên san xuât vüng dr an bô trI, sAp xêp on djnh dan Cu. 

2.5. Giãi pháp v phát trin giáo diic ngh nghip, vic lam 

- Nhà nu& h trg dào to ngh cho lao dng thuc h gia dInh duçvc b trI 
on djnh den vün diii an bô tn dan cu nhung không bào dam qu5' dat san xuât 
nông nghip dê On djnh d&i sOng và phát triên san xuât theo quy djnh cüa các 
chInh sách hiên hành. 

- Nhà nuâc h trçi vüng dr an b trI dan C xây dimg mO hInh dào t.o ngh& 
chuyên dôi nghê, phic vi co câu li ngành nông nghip, xây drng nông thôn 
mfi, ru tiên Các nghê trong các linh vrc nông nghip ông ngh cao, co giri hóa 
dOng b, chê biên, lien két san xuât theo chuôi giá trj, chi'rng nhn an toàn; nghê 
quân trj trang tri, doanh nghip, hqp tác xA và các djch vi san xuât, kinh doanh 
nông nghip. 

- Ngân sách Nba nuóc h trçi xay dimg ni dung chuong trinh và t chirc 
các 1&p dào tao, bôi dung, t.p huân ye quán l, to chüC thiTC hin chuang trInh 
cho nguâi lam cong tác bô tn dan cu 0 các Cap; bão dam kinh phI chi do th1rC 
hin chi.rng trInh; mirc Chi phi ci the theo dir toán duçvc cap CO thâm quyên phe 
duyt. 

2.6. Giâi pháp v huy dng vn 

Các dja phucing chü dng b6 tn ngun vn do dja phuing quãn 1 kt hqp 
lông ghép nguOn von cUa các chuong trInh, dir an và huy dng them CáC nguôn 
von hqp pháp khác trên dja bàn de trien khai thrc hin bô trI on djnh dan Cu; tTU 
tien thirc hin các dir an dâu tu bô trI, sap xep on djnh dan cu các vOng: Nguy c 

ye thiên tai (sat 1 dat, 10 quét, 10 ông, ngp 10,.;.); biên giOi, hái dáo (hin 
chua Co dan sinh sOng hoc It dan); an di cu tir do den (di song qua kho khAn), 
d cu trü trong khu rirng dc ding. 
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IV. NGUYEN TAC, DIEU KIN VA MtC HO TRQ 

1. Nguyen tc thirc hin và diu kin dirçrc h trç 

1.1. Nguyen tc thic hin 

-Bô trI dan cu phài phi hçp các quy hoach  các cp theo quy djnh cüa pháp 
lut ye quy hoach, dat dai, xây dirng và các quy hoch có lien quan. IJ'u tiên bô 
trI on djnh dan cu dê phông, tránh và giãm nhç thit hai  do thiên tai. 

- 136 trI 6n djnh dan cix là miic tiêu nhixng d6ng thñ cüng là giài pháp d 
phát triên kinh tê, van hóa, xa hi gn vOi quôc phông an ninh; bão v chü quyên 
an ninh biên giOi quôc gia, an ninh quôc phông, môi tru&ng sinh thai, tài nguyen 
nuâc.Tuân thu các quy djnh cüa Pháp lut và diêu uOc Quôc tê ye biêngiOi quôc 
gia. Bô trI on djnh dan cix phâi tp trung, có trQng diem, dam bão kêt câu h tang 
thiêt yeu và phát triên san xuât dê nguii dan den noi & mi có diêu kin song on 
djnh lâu dài; hung tói hInh thânh các diem dan cix dt chuân theo tiêu chi nông 
thôn mcci, xay drng the trn quôc phông toàn dan và an ninh nhãn dan; phü hçip 
vOi phong tic, t.p quán van hóa cüa tüng dan tc. 

- B6 tn 6n djnh dan cix là trách nhiêm cüa các ngành, các cap chInh quyên 
dja phucrng. H gia dlnh, cá nhân bO trI on djnh theo quy hoch, kê hoch duqc 
Nhà nuc h trcl ye di chuyên (neu co) và cac diêu kin dê on djnh diii song, 
phát triên ben v&ng cong dông dan cix. Ngân sách nhà nu&c ho trçl tic hin các 
ni dung thuc Chi.rang trInh theo quy djnh và huy dng các nguôn von hcp 
pháp khác trên dja bàn dê thrc hin Chuong trInh. 

- Vic b6 trI 6n djnh dan Cu chü yu trên dja ban trong xã, huyn, tinh. U'u 
tiên thirc hin bô trj dan cix xen ghep là chü yêu, két hçp vài di dan tp trung và 
on djnh ti chô. 

- D6i vài ni dung h trçl trçrc tip h gia dInh, ngu1i dan là chU th thirc 
hin, nhà nrnc h trçl theo djnh mirc. Trong cüng thai diem ma có nhiéu chInh 
sách ho tr cong mOt  ni dung thI h hu&ng lqi dugc chçn chInh sách ho tr có 
lqi nhât. 

1.2. Dieu kiçn ho trç 

a. Các h thuc d6i tuçng cüa Chung trInh chi duçic h trç khi dam bão 
các diêu kiên sau: 

- H gia dInh có nhà 6 riêng tii vj trI cn phãi di dri dn ni i mói theo 
quy hoch, kê hoch duqc cap có thâm quyên phê duyt. 

- Nba lam mâi dam báo din tIch sIr dung t6i thiu 30m2  (d6i vói nhttng h 
dn than, có the xay drng nhaâ có din tIch sIr ditng nhO hon nhung không thâp 
hon 1 8m2); dam bão tiêu chuân "3 cling" (nén cling, khung - ttr&ng cling, mái 
cling), các cong trInh ph trçl (bêp, nhà v sinh); dáp 1mg yêu câu cOng näng, an 
toãn trong sIr diing; dam bâo m quan yà phü hçp y&j phong tic tp quán cüa 
dja phuong. 
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b. Tnr&ng hqp không duc h trq: HO gia dInh có nhiu nba ô (hai nhà trâ 
len trong dja bàn tinh Quáng Tr) ma có It nht mOt  nhà không n&m ti khu virc 
cn phãi di di (trü huyn Dâo Cn Có). 

A. , .A A 7 2. NQ1 dung va mirc ho trçr trirc tiep cho hç gia dinh 

2.1. Di vó'i h di dan vüng nüi: 

- Ho tro lam nhà: 40 triu dng/h 

- H trçf tiJn vn chuyJn8: 5 triu dng/h 

- Hg tr nztó'c sinh hoçit (vat tu chia nzthc, khoan gié'ng...): 4 triu 
dOng/h5 

-12 tháng luv'ng thrc9: 21.6 triu &ng/h5 
• A A Tong kinh phi: 70,6 triçu dong/h9 

(Lam trôn 70 triu dng/h) 

D xut nhu sau: 

- Ngân sách cp tinh: 

- Ngân sách huyn: 

2.2. Di vol hO di dan vüng dng bng: 

- Ho tralàm nhà: 

- HO tro' tin van chuyn'°: 

- Hg trU nithc sinh hoat (vat tu' chza nu'&c, 
dOng/h5 

-12 tháng hwng th'c": 
• •A A A Tong kinh phi ho trç: 59,6 triçu dong/h9 

(Lam trOn 60 triu dng/h) 

50 triu dng/h 

20 triu dng/h 

30 triêu dng/h 

4 triu dng/h5 

khoan gié'ng...). 4 triu 

21.6 triu &ing/hç5 

7Do filth hlnh triicit giá và rn(rc h trçl theo quy djnh Cu qua thp so vài nhu cu (binh quân 20-30 triu dông/hO 
thy khu vi,rc); mirc h trç dêu rat thap so vài chi phi thi,rc té & các dja phucing, trong khi dóitucrng cUa Chircng 
trmnh phân Ian là hO nghèo, vOng sâu, vüng xa, vOng dông bào dan tOc  thiu so không dU diêu kin chuyn den 
khu tái djnh cu lam chm tiên dO di dan a mOt  sO d%r an bô tn dan ci.r (v chi phi lam nhà &, kháo sat tai rnç1 so 
djaphztong cho thdy chip/il thc té lam mt can nhà cap 4, din tIch 30- 40m2  khoáng 240- 320 lrieu dong thy 
r -ng d/a phu-o'ng, trong khi m&c ho 11'ç7 kê cá di chuydn, lam nhà &, htcing thwc... chi cd 20-30 triu dOng/h). 
NOi dung hO tr? nay xuât phát tr thc t theo dOi trong qua trinh thrc hin va dé xuât cüa các dja phucmg Va trên 
cr sâ Nghj a'jnh s 20/2021/ND-CP ngày 15/3/202 1 cüa ChInh phz quy djnh chinh sách 1rç giáp xc hc5i d6i vài 
d6i tiiçlng bào trçr xa hOi và Nghj quyt sO 70/20221NQ- HDND tinh ngay 18/10/2022 cüa HDND tinh. 
8Quyt djnh 26/ 2021/ QD- UBND ngày 27/10/2021 
9(30kg/go/ 1 nhân khuJtháng, blnh quän 1 hO cO 4 nhân khu gia theo gia t?i  thai diOm do Sâ Tài chfnh thm 
djnh), gia tm tlnh 15.000dlikg và hien nay UBND tinh quy djnh h trc thrc hin Cong bOi thumg, hO trçr khi 
nhà nithc thu hôi dt ti Quyêt djnh 26/2 UBND ngày 27/10/2021. 
'°Quyt djnh 26/2021/QD- UBND ngay 27/10/2021 
t1(30kg/go/ 1 nhân khuJtháng, blnh quân 1 hO có 4 than khu gia theo gia tai  thai diOm do S Tài chmnh thm 
dnh), giá tm tinh 15.000dllkg và hien nay UBND tlnh quy djnh hO tr th,rc hin cong bôi thuang, hO tr khi 
nhà nuàc thu hOi dt tai  Quyt djnh 26/ 2021/ QD- UBND ngày 27/10/2021. 
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Dê xuât nhu sau: 

- Ngân sách cp tinh: 40 triu dng/h 

- Ngân sách huyn: 20 triu dng/h 
A . • AX . . 2.3. EDoi voi h9 on d!nh  ti cho 

H trq n djnh dan cii tti ch: H gia dInh, Ca nhân dang sinh sng a vüng 
có nguy cci thiên tai nhi.rng không con qu dt d di chuyn dn ch khác, phái 
b trI n djnh t.i ch duçic h trq d nâng cap, si'ra chüa nhà a. Ngân sách cp 
tinh h trY 20 triêu dng/hi. 

2.4. Di vó'i di dan ra Dáo Cn Co 

Ngân sách cp tinh h trq trrc tip cho các h di dan ra Dão Cn Co gôm: 

a) H trq n dnh dai s6ng trong thñ gian du: H trç b&ng tin 18 tháng 
hucing thrc tInh tir ngày ra dão, mrc h trq tucmg ducing 30 kg go/0 1 nhân 
khuJtháng. 

b) Di chuyn nguiñ và tài sn ra dão: Nhà nuac thuê phixcing tin d t 
chirc di chuyn t.p trung; Trong do tin thuê phucmg tin di chuyn ra dáo theo 
giá thuê phucing tin thrc t (trithng hcp th chüc di dan tp trung) ho.c tin 
xng du thirc t (tnuing hqp h dan tr tüc) nhung không vuçYt qua müc 

10.000.000 dng/h. 

Cith: 

+ 18 tháng hang thir&2: 32,4 triu dông 

+ Vn chuyn:	 10 triu dng 

Ting kinh phi Ngãn sách cp tinh h trçr: 42,4 triu dng/h 

(Chi tjlt có Phy lyc V dInh kern,) 

4. Kinh phi quail i 

Kinh phi quãn 1 Chuong trInh d thirc hin các vic: Tuyn truyn, 4n 
dng; khão sat, kim tra, nghim thu cong tác b trj n djnh dan cii; van phOng 
phm. Müc h trçi: 

1. Vüng Dng b.ng: 600.000 dng/h 

2. Vüng Min nüi: 800.000 dngi'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. 

1218 thng x 30kg go/nguii/tháng x 15.000 dng/kg x 4 khu 

13D xut mCrc kinh phi cü cia giai do?n 2018- 2020 ti Quyt djnh 26/2018/QD-UBND ngày 15/10/2018. 
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6. K hoch sAp xp, n djnh dan cir; nhu cu kinh phi và ngun vn 
thyc hin giai don 2022-2025 

Giai domn 2023- 2025 thtrc hin sAp xp, in djnh dan cir khoãng 255 h 
(bInh quân 85 h/nám), trong do: Min nüi: 90 h, dng bang: 120 h, n 
djnh ti ch: 30 h, di dan ra Bão Cn cO: 15 h. (Riêng näm 2022 có 13 h 
dã lam nhà: 02 h xâ Hãi L và 11 h xâ Cam Thành nhung chua nhn ho trci). 

Nhu c.0 h trq h sAp xp, n djnh dan Cu: Tang hçip thu cu va ngun 
von ho trcY là 14.922,0 c1i the nhu sau: 

+H trçi trrc tip cho h dan tir NSNN: 14.736,0 triu 
ctông 

- Dói v&i hç5 mien nüi: 90 h3 x 70 triu dóng. 6.300, 0triu 
dông 

- DOi vái hç5 dng bcng: 120 hç5 x 60 friu dcng: 7.200, 0triêu 
dóng 

- On djnh tgi ch& 30 h5 x 20 triu dng: 600,0 triu dng 

- Dó'i vái ho di dan ra Dáo: 15 hO x 42,4 triu dng: 636,0 triu dng 

+ Chi phi quàn l: 186,0 triu dng 

- Ddi vó'i h5 min nu'i: 90 hç5 x 800.000 dng: 72,0 tricu dng 

- Dái vái hO dng bcng: 120 x 600.000 dng: 72,0 triu dng 

- On dinh tai ch& 30 h5 x 600.000 triu dng: 18 triu dng 

- Di v&i hç5 di dan ra Dáo: 15 hç5 x 1.600.000 dcng: 24,0 triu dng 

(Chi dAt có Phu luc VI, VII dInh kern) 

V. NGUON KINII PHI TH!J'C HIN BE AN 

Kinh phi thijc hin tü ngun ngân sách dja phuing (ngan sách c.p tinh và 
ngãn sách huyn), ngun xâ hi hóa và các ngun hqp pháp khác. 

Tng kinh phi h trçi trrc tip thrc hin giai doin 2022-2025: Dr kin 
khoãng 14.922 triu thng, trong do: 

1. Ngãn sách cp tinh: 10.629 triu dng; 

2. Ngãn sách huyn: 4.293 triu dông. 

V! BANH GIA HIU QUA KiNII TE- xA HO! 
1. V xã hi: Dam bào an toàn tInh rnng, tài san, gop ph.n tirng bi.róc 

nãng cao thu thp, giâm ngheo, tto sinh kê ben virng, an sinh xã hOi,  on djnh 
diii sOng lâu dài cho ngi.thi dan khu vrc nOng thôn, bão dam an ninh chInh trj, 
trt ti,r an toàn xã và cüng cô qu6c phOng, an ninh. 

2.V kinh t: B tn dan cu là hoat dng dâu tu phát trin nông thôn, mang 
tInh chat phi lqi nhun. Nguii dan cO nth in chôn a, có dat san xuât, gop phan tirng 



18 

buâc nng cao thu nh.p, dc bit là di vi ngu?i dan nghèo, diu kin khó khàn, 
giüp h9 thoát nghèo. Nba ntiOc iãm di mt khoan kinh phi lan dé ho trçi hang 
nàm... gop phãn thüc day phát triên kinh tê - xã hi. 

3. V môi trtr ng: B trI dan cu gop ph.n n djnh dan di cutir do, h.n chê 
chat, phá rrng; dông thii xây drng CáC Cong trInh h tang thiêt yêu phc vi san 
xuât, sinh hoat;  h thông cap nu6c sinh hot tp trung, dam bâo nuóc hçip v 
sinh dê cung cap cho nguai dan trong khu tái djnh Cu; XÜ 1 rác thai, chat thai 
trong các khu dan cu sê gop phãn bào v môi trux?mg...; ngu?L1i dan tai  các diem 
dan cu thirc hin nep song van minh, chung tay cüng cong  dông bão v môi 
truang khu dan cu. 

4. V chInh trl:  Th hin sr quan tam cUa Dáng, Nba nuóc di vâi dai 
song cUa nguâi dan các vüng: Thiên tai, dc bit khó khan, biên iOi, hái dão, di 
cu tr do, khu rrng dc diing. Bô trI on djnh dan Cu có nghia ye mt chInh trj-
vn dng nhãn dan den sinh sOng yang biên giai, hái dão, tham ,gia vào dñ song 
cong dông các khu dan cu tp trung, giao luu và cüng chung song và cüng phát 
triên san xuât, on djnh dai song cong dông các dan tc. 

5. V quc phông, an ninh: B tn dan cu nOi chung và b tn dan cu vüng 
biên giài, hái dáo nói riêng CO vj trI quan trçng ye quoc phOng, an ninh, to the 
phOng thu lien hoãn giüa quân và dan, dông thai to chüc phong trào toàn dan 
tham gia bão v chU quyên toàn vçn lânh thô, an ninh biên giài quOc gia trong 
tInh hInh mai. 

Phn IV 

TO CH(J'C THC HIN 

1. Sr Nông nghip và Phát trin nông thôn 

- Chü trI, ph& hqp vOi các Sâ, ngành lien quan tham muu UBND tinh xây 
drng các chInh sách, giãi pháp, mô hInh on djnh dan cu, phát triên kinh tê xã hi 
phü hcip vói tirng vüng, tüng dja phucmg; phôi hçip vai S Tài chinh, sa Ké 
hoach và Dâu tu dé xuât UBND tinh bô trI kinh phi dê ho trçl kjp thai cho các h 
dan phái di dai khân cap nhäm dam bão an toàn tInh mng, tài san va on djnh 
dai song cüa nhân dan den ni & mOi theo quy djnh. 

- Hu&ng dn các dja phi.rcrng trong vic sp xp, b trI n djnh dan cu các 
vüng có nguy Ca cao ye thién tai, dc bit khO khän, biên giai, hãi dão, di cu tir 
do, khu rung dc dyng có nguy Ca ãnh hu&ng nhäm dam báo an toàn tInh mng 
và on djnh dai song cüa nhân dan tai  nai ô mâi. 

- Kim tra, giám sat, dánh giá, tng hqp báo cáo UBND tinh, B ngành 
Trung uang ye ket qua thirc hin bô tn on djnh dan cix tren toàn tinh. 

- Chü trI phi hçrp vài các so, ban, ngânh va dja phuong xü 1 kjp thOi các 
diem di d khan cap hoc nhng noi xãy ra thiên tai näm ngoài quy hoach, kê 
hoach dam bâo an toãn tin mng, tai san cüa ngusai dan. 
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2. S& K hoch vã Bu ttr 

- CAn cü k hoch d.0 ttr cong trung hn dâ duqc cp có th.m quyn phê 
duyt, hang nAm dé xuât bô tn von cho các dir an bô tn on djnh dan cu theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye dâu tu; 

- Phi hqp vài Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn: Hung dn triên 
khai thrc hin Chixcing trInh; xay drng, diêu chinh bô sung các ni dung 
Chuang trInh phü hçp vói quy djnh cüa pháp 1ut; kiêm tra, giám sat, dánh giá 
két qua thirc hin Chucmg trInh. 

3. SO' Tài chInh 

- Phi hqp vói Sâ K hoch và Du ti..r, Sâ Nông nghip và Phát triên nông 
thôn, cAn cir nguôn ngân sách trung isong h trçc thirc hin chuo'ng trInh, khã 
nAng can dôi cüa ngân sách dja phumg, lông ghép kinh phi các chucing trInh 
miictiêu quôc gia và các chung trInh dir an khác, tong hcTp trInh cap có thâm 
quyên bô tn kinh phi thuc nhim vi chi thu&ng xuyên theo phân cap ngân sách 
hin hãnh de thrc hin Chuccng trInh theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân sách 
nhà ntxâc. 

- Phi hçp vOi Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn trin khai, kim tra, 
giám sat, dánh giá kêt qua thirc hin Chumg trInh. 

4. SO' Cong Thuong 

Phi hcip vâi S& Nông nghip và Phát trin nông thôn và các S, ngành có 
lien quan tiêp tVc  rà soát quy hoch, tAng ci.thng các bin pháp quãn 1, kiêm tra, 
giám sat vic thirc hin cong tác di dan tái djnh cu các dir an dam bão m11c tiêu 
phát tniên ben vüng ye kinh té - xa hi - môi trithng vói on djnh di sOng, sinh 
kê lâu dài cho nhân dan. 

5. Si Tài nguyen và Môi truo'ng 

- Hixrng d.n quy trInh thu hM dat, dn bü, giai phóng mt b.ng, cp giy 
chirng nhn quyên sü diing dat bao gôm dat a, dat san xuât tir ncii di và nai den 
cho ngu&i dan thuc dôi tucmg tái djnh cu, sAp xêp bo trI dan cu dam bào sir 
thông nhât, dOng b không dê phát sinh khiêu ni, khiêu kin gay birc xüc trong 
du 1un; 

- Chü tr9ng cOng tác nghién ciru bao cáo tác dng môi tru0ng tnuâc, trong, 
sau khi thi cong xây drng các dir an bô tn dan cu; 

- Chü tn, phi hçip vói các Co quan lien quan 1p k hoch sir diing dt, rà 
soát diêu chinh qu dat hang nAm, 05 nAm cap huyn dé bO tn dat a, dat san xuât 
cho các ho dan. 

6. Ban Dan tc tnh 

- Chü trI, phM hçip vai các Co quan và dcm vi có lien quan tAng cu&ng 
cOng tác chi do, huàng dn tJBND các huyn: Huàng HOa, DakrOng, Gio 
Linh, VTnh Linh, Cam LO thirc hin có hiu quA Chuong trinh mc tiêu quOc 
gia phát trien kinh tê - xA hi vüng dông bào dan tc thieu so yà mien nüi giai 
doan 2021-2025. 
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- Phi hqp vâi S& Nông nghip và Phát trin nông thôn huâng dn trin 
khai th%rc hin Chuang trInh; hang näm, gi'ri Sâ Nông nghip và Phát triên 
nông thôn báo cáo két qua thrc hin Dir an 2 thuc Chuing trmnh miic tiêu 
quôc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nái 
giai doan  202 1-2030, giai don I: tir nàm 2021 den nàm 2025 theo Quyêt djnh 
so 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 cüa Thu tuàng Chinh phü dé tong hçp, báo 
cáo Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn. 

7. B Chi huy B di biên phông tinh 

- Chü trI phi hcip vài các 1%rc luçmg duy trI an ninh, trt tsr, an toàn xä hi a 
khu vrc biên giai; tham miru, dê xuât vá phôi hcp vói các S&, ban, ngành, dja 
phucmg trong thrc hin các chuang trInh, dir an sap xêp, bô tn on djnh dan Cu, 
xây dirng clim kinh tê Biên phông, sap xêp, bôtrI on djnh dan cu i khu vilc biên 
giai gàn vOi các don Biên phôn, xây d%rng két câu h. tang, phát triên kinh tê - 
xâ hi gän vâi xay drng, cüng cO quôc phông, an ninh khu virc biên giói; 

- Phi hqp, tham gia hot dng quán 1 các dr an trng, chäm sóc, báo v 
rrng phông h, rrng dâu nguOn, ngàn chn hot dông phá rtmg trên biên giói dat 
lien, hâi dâo, yen biên; dê xuât diêu chinh, di dai dan cu ra khOi các vüng có 
nguy cci cao ye thiên tai, giáp nguai dan khac phc hu qua, on djnh di sOng. 

8. B CM huy Quãn str  tinh 

Chü dng phi hçp vâi S& Nông nghip và Phát trin nông thôn, UBND 
các huyn giüp dà dông bào san xuât, on djnh dai song, cüng cO vtrng chäc quOc 
phông, an ninh trên các dja bàn biên giOi; 

Chü trI, phi hçip vói S& Nông nghip vàPhát trin nông thôn, dja phuang 
có lien quan thirc hin các dr an bô tn, sap xêp on djnh dan Cu tai Khu kinh té 
quOc phông. 

9. Cong an tinh 

Tang cuimg chi do Cong an các (km Vj, dja phucing lam t cOng tác quãn 
l ye cu tn1, dam bão an ninh chinh trj, trt tir an toàn xã hi a vün triên khai 
clii an; chU dng näm tInh hInh, kjp thai phát hin nhüng bat c.p, thiêu sot trong 
qua trInh thirc hin các chü trirnng, chInh sách dOi vOi các vüng thiên tai, dc 
bit khó khan, biên giai, hãi dao, di cu t1r do, khu rrng dc dçing dé tham muu 
UBND tinh có bin pháp khäc phic. 

10. Doan Kinh te Quoc phong 337 

ChU trI, phi hqp các SO, ngành, din vj vã dja phtrcmg thirc hin các dir an 
bô trI dan cu: xây d%rng co sO h. tang kinh té - xA hi trong vüng dir an Khu 
Kinh té - Quôc Phông Khe Sanh, khai thác tiêm nàng dat dai dê phát triên san 
xuât, trông rmg va bao v rung, gop phân cho các xä biên iOi có kinh té, van 
hóa xâ hi phát triOn. Bâo v mOi truan, trên cci sO dOi song duqc nâng cao. 
Hang nãm, báo cáo kêt qua thirc hin ye SO Nông nghip và Phát triên nông 
thôn dê tong hqp báo cáo B Nông nghip và Phát triên nông thôn. 
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11. Các S&: Lao dng - Thirng binh và Xã hi, Thông tin và Truyn 
thông, Van hóa Th thao và Du llch,  Giáo due vã Bào to, V t, Xây drng, 
Giao thông Vn tãi, Khoa hQc và Cong Ngh và co' quan do'n v có lien quan 
can cü vào chüc nàng, nhim viii, có ké hoch chi dao,  huOng dan các dja 
phucing thirc hin Chuang trmnh bô trI dan Cu. 

A A A . 12. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc V.çt Nam tinh 

Chi dao  các t chirc thành viên phi hçip các Sâ ngành, dja phuong thirc 
hin cong tác giám sat và vn dng cac doàn viên, hi viên, ngithi dan trong vic 
tuân thu pháp 1ut, phát triên san xuât, nâng cao di song, giãm nghèo, thrc hin 
tot chuing trinh bô trI dan cu vüng thiên tai, dc bit khó khan, biên giâi, hài 
dão, di cu t1r do, khu rrng dc diing. 

13. Doàn Thanh lien cong san H ChI Minh 

Tuyên truyn, ph& hcrp vài các Sâ, ngành và UBND các huyn lien quan 
vn dng, thâm djnh các dôi tuçlng h gia dInh, Ca nhân (thanh niên) có nguyen 
v9ng ra sinh song lâu dài trén dâo, 1p danh sách các h dan báo cáo UBND tinh 
xem xét phê duyt. 

Ip trung chi 4o, cUng c, kin toàn lrc luqng thanh niên xung phong 
hin có trên dâo và thanh niên xung phong chuân bj ra dão. 

V A - A 14. UBND cac huyçn, th! xa, thanh pho 

- T6 chirc rà soát quy ho.ch di dan, tái djnh Cu thiên tai, dc bit khó khãn, 
biên gi&i, hài dáo, di cu t%r do, khu rung dc dung trên dja bàn theo quy djnh cüa 
Luât Xây dimg, Luât Quy hoach va cac quy dinh phap luât hiên hanh khac co 
lien quan, dam bâo yêu câu ye dat a, dat san xuât, nuâc phic vii san xuât và sinh 
hot, các cOng trInh h tang, phü hcip vài phon tiic t.p quán cüa nguii dan tung 
dja phuong, nhât là nguai dông bào dan tc thiêu so; 

- Chü trl phi hqp vâi các Co quan, dcm vj dng quãn trên dja bàn tang 
cuing COng tác tuyên truyên 4n dng, huâng dan khOng dê ngu1i dan tçr di 
ctr tr do; 

- Tang cuing cOng tác quãn 1, ' quy hoch, dan cu, du tu xây dirn; th chirc 
th%rc hin vic thu hôi, giao dat, cap giây chrng nhn quyên sü diing dat cho các 
h tái djnh cu theo dung quy dnh; tang cu&ng cong tác thanh tra, kiêm tra, xir 1 
vi phm; phát huy dan chü, cong khai, minh bach; nâng cao näng 11rc cüa chInh 
quyên co s0 va can b trrc tiêp lam cong tác bôi thuèng, ho trçl, tái djnh cir Va 
giàm nghèo ti dja phuong; 

- Tng hçip, djnh kr báo cáo So NOng nghip và Phát trin nông thôn theo 
quy djnh. 

A Phan V 

KET LU4N A MEN NGH4 

I.KET LUJN 

Bô trI, n djnh dan cix là nhim v11 chInh trj cüa toàn Dàng, toàn dan, không 
chi là nhim v1i cüa tmg dja phucnig có lien quan ma là thim v11 chung cUa 
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toàn xã hi phái tham gia dóng gop nhm gop phn hn ch& né tránh nhüng 
thit hi do thiên tai gay ra, dam báo diêu kiin  dê ngui dan tái ctjnh ci.i sam on 
djnh duçic ch a, cuc song, san xuât, trén ca so khai thác tiêm nàng ye tài 
nguyen và süc lao dng, trng biiOc chuyên dôi co câu kinh tê, phát triên san 
xuât, nãng cao thu nhp, Co cuc song vt chat vâ van hoá tot hon và on djnh lâu 
dài, gop phân phát triên kinh te - xâ hi trong vüng nói riêng và trên cã nuOc nói 
chung theo huOng cong nghip hoá, hin di hoá nông nghip, nông thOn, gi 
vüng on djnh chInh trj. 

Vic ban hành djnh mi'rc h trçi s&p xp, n djnh dan cu cho các h dan 
vl'mg thiên tai, biên gi&i, hâi dáo, di cu tir do, thng d.c d%ing. . .phü hçip vOi tInh 
hmnh thrct& né tránh, khàc phiic hu qua thiên tai và t?o  diêu kin cho nguOi 
dan sam on djnh cuc song vOi phuong châm" no'i & mó'i phái an toàn, bang 
hoc tôthcrn no'i &cü" 

II. MEN NGH 

KInh d nghj I-Ii dng nhân dan tinh xem xét ban hành Nghj quyt "Quy 
dinh chInh sách ho ti-ct cho h(5 gia dlnh, cá nhán thu5c Chuvng trInh bO trI, On 
dinh dan Cu-  ti-en dja bàn tinh Quáng Trj gial doçin 2022-2025 ".t-,' 

No'i nhmn: 
- Thirong tnjc HDND tinh; 
- Các dai  biu HDND tinh; 
- CT, các PCT IJBND tinh; 
• Chánh VP, PCVP Nguyen Ciru; 
- Liru: VT, KT (Th). 

Vö Van Htrng 
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PHV LVC  I 
THVC IIIN BO TRI ON DjNIH DAN CU' 

GIAI DOAN 2017- 2021 
A-UBND  ngàyIO/  /2023 cza UBND tinh Quáng Tn) 

piml S h Hmnh thuc Di tu'qng Ghi chIi 
Tong so 384 

* Di dan thuô'ng xuyên 291 
1. Huyn Triu Phong 
- Triu Ai 62 Xen ghép Thiên tai 

2. Huyn Hãi Lang 
- Hãi Lam 12 Xen ghép Thiên tai 

- Hái Thin 17 Xen ghép Thiên tai 

3. Huyn Gio Linh 
- Gio M5 10 Xen ghép Thiên tai 

4. Huyn Cam L 
- Cam NghTa 7 Xen ghép Thiên tai 
- Cam Thành 34 Xen ghép Thiên tai 

5. Huyn Hiró'ng Hóa 
- Doàn KTQP 337 34 Xen ghép Biên giói 
- Ba Tng 10 T.p trung Biên giOi 
- Tan Thành 22 Xen ghép Biên gith 
- Huàng Vit 35 Tp trung Thiên tai 

6. Huyn Vlnh Linh 
- VTnh Thai 12 Xen ghép Thiên tai 

7. Huyn DaKrông 
- Ba Lông 24 Tp trung Thiên tai 

8. Thj xa Quãng Tn 
- Hãi L 2 T.p trung Thiên tai 

9. Huyn Dão Cn Co 10 Tp trung Hãi Dâo 

Di dan khan cap 93 
- Huàng scm 45 Xen ghép Thiên tai 

- Huàng Lp 29 Xen ghép Thiên tai 

- XA Hüc 19 Xen ghép Thiên tai 

* Phán theo &i tu'çrng: Thiên tai: 308h5; biên gioi: 66 ho; Ha! Dáo: 10h5 
* Phán theo hInh thzc: Xen ghép: 303 hç3; tçp trung: 81 h5 
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PHV LVC  II 
CAC CONG TRINH HO TRQ CQNG BONG 
LJ'C HIN GIAI BOAN 2017-202 1 
DA-UBND ng e/..3/2022 cza UBND tinh Quáng Tr;) 

TT 
en Khoi 

ltrç'ng 
Boii 
vj 

. B!a diem 
trInh 

Duing di dan 
xen ghép thôn 
An M, x Gio 

M 

765,83 m 
Thôn An M9, xã Gio M5, huyn 

Gio Linh, tinh Quàng Trj 

2 

Du&ng di dan 
xen ghep thôn 

Ha Xá, xâ 
Triu Ai 

764,4 1 m 
Thôn Ha Xá, xâ Triu Ai, huyn 

Triu Phong, tinh Quãng Trj 

Nha sinh hot 
cong dng thôn 
Tan Phuâc, xä 

Hâi Lam 

210,6 M2 
Thôn Tan Phuâc, xA Hãi Lam, 

huyn Hãi Lang, tinh Quãng Trj 

4 
H th6ng c.p 
nuOcxãCam 

Thành 
3.666 m 

Xã Cam Thành, huyn Cam LO, 
tinh Quáng Trj 

5 
H thng cp 
nuàcthônHà 

Xá, xã Triu Ai 
2.872 m 

Thôn Ha Xá, x Triu Ai, huyn 
Triu Phong, tinh Quàng Tr 

6 
Dung di dan 
xen ghép thôn 
5, xã Hâi Thin 

200,94 m 
Thôn 5, xã Hâi Thin, huyn Hãi 

Lang, tinh Quàng Trj 



PllI1 LIJC III 
BO TRI, ON D!NH DAN Cir GIAI DOJN 2017-2020 

/DA-UBND ngày.V/A/2023 cza UBND tinh Quáng Tr) 

Dcrn v/: Triu ddng 

IT 

Vn b trI giai doan 
2017-2021 

Ghi chá Danh m1c T6ng 
nguon 

von 
Trung 

ro'ng phro'ng 

TEing cong 
113.416 40.416 

I Vn Du hr phát tnen 
100.416 27.416 

1 
D? an Di dan khân cp ra khöi 
vüng ngp 1iit và st lô bi Song 
Thch Ha.n, x Hâi L, thj xã 

Quãng Trj, tinh Quáng Trj 

27.4 16 27.4 16 

2 

D!,r an du tix xây d%rng khu tái djnh 
Cu, di dan khn cap on dinh cljnh 
canh djnh cu ra khöi yang lii ông, 
lii quét và st Ri xâ Ta R%it huyn 

Dakrông 

53.000 53.000 

3 
Di,r an b6 trI stp xp và 6n dinh dan 
cu ving biên giâi Vit — Lao xä Ba 

Tang, huyn Huàng Hoá 20,000 20.000 

II V6n sir nghip 
13.000 13.000 

1 
Chircing trmnh mic tiêu tái cci câu 
kinh tê, phông chng giãm 

thiên tai và n djnh däi song dan cu 
13.000 13.000 
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PHTJ LUC  Iv 
O TRI SAP XEP DAN CU GIAI D04N 2022-2025 
46 /DA-UBND  ngàylO/4  /2023 cüa UBND tinh Quáng Tn) 

STT Dank muc 

•(3'. '-..i K hoack b trI dan cir nàm 2022-2025 

Ghi chü 

fr 

So khau 

Hlnh thirc b trI DM ttrçrng b trI 

So hç 
Tap 

trung 
Xen 
ghép 

d h 
taih 

Thiên 
tai 

Dàc bit 
khó khãn 

Biên 
giói 

Hal 
dão 

TONG CONG 1.279 4.797 464 708 107 1.258 0 0 21 

I Huyn Hirong Hóa 74 309 67 7 - 74 - - - 
1 XA Tan Long 20 91 13 7 20 
2 ThitrnLaoBáo 54 218 54 54 
II Huyn Cam L 58 253 - 58 - 58 - - - 
I XâCamThãnh 58 253 58 58 

III Thi xA Quãng TrI 40 160 40 40 - - - - 
1 XAHãiL 40 160 40 40 

IV Huyn Hal Lang 340 1.360 - 289 51 340 - - - 
1 XAHãiDjnh 30 120 30 30 
2 Thi trn Diên Sanh 50 200 50 50 
3 XäHâiBa 28 112 28 28 
4 Xã Hái Drcmg 60 240 60 60 
5 XAHáiLâm 137 548 86 51 137 
6 XaHâiQuy 35 140 35 35 
V HuyênDãoCnCô 21 85 12 9 - - - - 21 



STT Danhmuc 

K hoach b trI dan cir näm 2022-2025 

Ghichü A So ho So khau 

Hinh thtrc bo tn Doi ttrong bo tn 

Tap 
trung 

Xen 
ghep 

On 
. 

dinh 
tich 

Thiên 
. 

tai 
Dãc biêt 
kho khan 

Biên 
giol 

Hal 
dao 

DáoCnCô 21 85 12 9 21 

VI Huyn Triêu Phong 633 2.197 345 253 35 633 - - 
XäTriêul-Iôa 118 472 50 68 118 

2 XãTriêuAi 100 400 85 15 100 

3 Xä Triu Thrçmg 335 1.005 255 80 335 

4 XãTriuGiang 80 320 40 20 20 80 

VII lluyênVinhLinh 42 149 - 21 21 42 - - 

1 Thj trn H Xá 21 58 21 21 

2 Xã Vinh Thai 21 91 21 21 

VIII HuynGioLinh 71 284 - 71 - 71 - - 

XãGioM9 31 124 31 31 

2 XãGioHái 40 160 40 40 



PHU LUC V 
tGDE\ UAT MUC HO TRJ GIAL DOAN 2022-2025 

èrn'thedD4h 6 /DA-UBND ngày$/4 /2023 cza UBND tinh Quáng Trj) 
\ I 

D VT Triêu ddng 

Di tirong 

H tro trurc tip (1) Chi phi quãn 1 (2) Tong cong (1+2) 

Tinh huyn 

Mirc h 
trçr/hô 

tur NS dla 
phirong 

Cong Tinh huyên -. 
xa 

Tinh Huyn 

Di dan min nüi 50 20 70 0,8 0,4 0,4 50,4 20,4 

Di d dng bng 40 20 60 0,6 0,3 0,3 40,3 20,4 

On dinh tai ch 20 - 20 0,6 0,3 0,3 20,3 0,3 
Di dan ra Dáo Cn 
cô 42,4 - 42,4 1,6 0,8 0,8 43,2 0,8 

* Ghi chul: TInh cho 01 ho (lam trôn) 



PLIIJ LUC VI 

N KINH Pifi HO TRq BINTI QUAN/NAM 
/DA-UBND ngày./J/2O23cáa UBND tinh Quáng Trj) 

DVT: Triu dông 

Dittrçng Bmh 
quan SO 

h/nàm 

Ngân sách h trçr 
trirc tip (1) Chi phI quãn 1 (2) Tng kinh 

Tinh 

phi (1+2)/nám 

Huyn Tng Tinh Huyn Tng Tinh Huyn Tng 

Di dn vüng nüi 
30 2.100,0 1.500,0 600,0 24,0 12,0 12,0 2.124,0 1.512,0 612,0 

Di dan vüng dng 
bng 40 2.400,0 1.600,0 800,0 24,0 12,0 12,0 2.424,0 1.612,0 812,0 

On djnh tai ch 10 200,0 200,0 - 6,0 3,0 3,0 206,0 203,0 3,0 

Dáo Cn Co 
5 212,0 212,0 - 8,0 4,0 4,0 220,0 216,0 4,0 

tong 85 4.912,0 3.512,0 1.400,0 62,00 31,00 31,00 4.974,0 3.543,0 1.431,00 
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PHIJ LUC VIT 

V' MEN KINU PHI THUC fflIN GIAI DOAN 2022-2025 
d.i IDA- UBND ngày/3 /2023 cza UBND tinh Quáng TrV 

DVT: Triu dông 

Di tirçng S ho 

Ngân sách h trçr tnrc tip 
(1) 

Chi phi quãn 1 (2) 

Ting kinh phi giai don 2022-2025 
(1+2) 

long 
Ngânsáeh 

Ngãn sách 
huyn 

Tang Tirih Huyn Ting Tinh 
Huyn 

XA 
Di dan min nüi 

90 6.300,0 4.500,0 1.800,0 72,0 36,0 36,0 6.372,0 4.536,0 1.836,0 
Di dan dng b&ng 

120 7.200,0 4.800,0 2.400,0 72,0 36,0 36,0 7.272,0 4.836,0 2.436,0 
On dinh ti ch 

30 600,0 600,0 - 18,0 9,0 9,0 618,0 609,0 9,0 
DidânraDão 
Cncô 15 636,0 636,0 - 24,0 12,0 12,0 660,0 648,0 12,0 

iong cçng 255 14.736,0 10.536,0 4.200,0 186,0 93,0 93,0 14.922,0 10.629,0 4.293,0 
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