
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Ti.r do - Hnh phác 

S:  .fO  /TTr-TJBND Quáng Trj, ngàylO tháng 3 nàm 2023 

T TRINH 
Dir thão Ngh quyt Qu1 djnh chinh sách h trçr cho h gia dInh, cá nhân 
thuc Chiro'ng trInh bo trI, in dnh dan dr trén dla  bàn tinh Quãng Trj 

giai don 2022-2025 

KInh giri: Hi dng nhân dan tinh 

Thirc hin quy djnh Luat  Ban hãnh Van ban quy phm pháp lu@ nãm 2015; 
Nghj quyêt so 106/NQ-HDND cUa Hi dông than dan tinh tinh ngày 
09/12/2022 ye kê hoach  to chüc cac ki h9p thix&ng l Hi dông nhân dan tinh 
tinh näm 2023; Uy ban nhân dan tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh Khóa 
VIII, k' h9p thr 15 dir thào Nghj quy& Quy djnh chmnh sách ho trcl cho h gia 
dInh, cá than thuc Chuong trInh bô trI, on djnh dan cu trên dja bàn tinh Quãng 
Trj giai doan 2022-2025, vth các ni dung chinh nhu sau: 

I. SI)' CAN THIET BAN HANII NGH! QUYET 

Quâng Trj là mt tinh thun nông, kinh t có xut phát dim khá thp so vth 
cac tinhtrong khu vrc và Ca nuóc, di song ngithi dan gp nhiêu khó khàn, ha 
tang thiêt yeu chi.ra dông b, nguOn hrc dâu tix han  chê; thumg xuyên bj thiên tai 
de doa, sau thiên tai näm 2020 xày ra trên dja bàn tinh xuât hin nhiêu diem sat 
lc b? sOng, sat  l dat, lü ông, lü quét có khà nàng cao ânh hu&ng trirc tiêp den 
tInh mng và tài san cüa nhãn dan. 

Sp xp b6 tn dan cix là mt trong nhftng miic tiêu thim vi cüa chuo'ng 
trInh miic tiêu tái co câu kinh tê nông nghip, phông chông giãm nhç thiên tai và 
on djnh d?.ñ song dan cir. Trong do, tr9ng tam là bô trI sap xêp lai  dan cu vüng 
thiên tai, biên giói hài dâo, dc bit khó khän.. .Trong giai doan vüa qua, Uy ban 
nhân dan tinh dä t.p trung chi dao  thirc hin ban hành nhiêu chInh sách ye day 
math cong tác bô trI dan cu, trong do có Quyêt djnh so 37/2015/QD-UBND 
ngày 23/12/2015 quy djnh mirc h trçl di dan ra Dão Con cO; Quyêt djnh so 
08/2018/QD-UBND ngày 25/5/2018 ye vic si:ra dôi, bô sung mt so Diêu cüa 
Quy djnh müc h trq di dan ra dáo Con cô ban hành kern theo Quyêt djnh so 
37/2015/QD-UBND ngày 23/12/2015; Quyêt djnh sO 26/2018/QD-UBND ngày 
15/10/2018 quyêt dth ban hành quy djnh müc h trçi cho h gia dinh và chi phi 
quán l chuong trInh bô trI dan cit theo quyet djnh sO 1 776/QD-TTg ngày 
21/11/2012 cUa thu tuOng chinh phü trén dja bàn tinh Quàng Trj giai doan  2018 
—2020. 

Day là mt Chi.wng trInh du?c than dan dng tInh üng h) cao và dã mang 
lai thting kêt qua that djth. Giai do?n 2017-2021 dã bô tn on djnh 384 h (theo 
dói twclng: Thiên tal: 308 hç3; biên gió'i: 66 h5; Dáo Con có: 10 ho; theo hInh 
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thz'c. Xen ghép: 303 h5; tap trung: 81 h5). Chucing trInh mang tInh cht h trcl, 
nhà nir&c và nhân dan cüng lam vâi mic tiêu on djnh cuc song cho nguii dan 
vüng thiên tai, biên giài, hãi dão, dc bit khó khän.. .phông tránh nguy co thiên 
tai. 

Ngày 18/5/2022, Thu tixàng Chinh phü ban hành Quyêt djnh 590/QD-TTg 
ye phé duyt Chucing trInh Bô trI dan cu CáC vilng: Thiên tai, dc bit khó khàn, 
biên giài, hâi dáo, di cu tir do, khu rirng dc ding giai don 202 1-2025, djnh 
huàng den näm 2030; Ngây 29/8/2022, B Nông nghip vâ PTNT có van ban so 
5668/BNN- KTHT ye huàng dan triên khai thirc hin Quyêt djnh 590/QD-TTg. 

Ti dim 7, Mic VI, Diu 1 Quy& djnh s 590/QD-TTg cUa Thu tu1ng 
ChInh phü quy djnhUy ban than dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung 
ucm: c) Chz dóng ho trI nguOn von tir ngdn sách cl/a phuing, kêt hcrp lông ghép 
nguOn von cüa các chwoiig trInh, dii an và nguOn vOn hcip pháp kháctrên cl/a 
bàn dê trién khai thtc hin Chzto'ng trinh; d) Can th tmnh hInh thtc tê cia cl/a 
phzrcrng, xay dtng và ban hành theo thdm quyên các ca ché, chInh sách hO trq 
dê thwc hiên các nôi dung, giáipháp cza Ghu-ong trInh tai cl/a phuung. 

Can dr Diu 30 Lut Ngân sách nhà nuàc näm 2015, Diu 21 Nghj djnh 
so 163/2016/ND- CP ngày 21/12/2016 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt thi hành 
mt sO diêu cüa Lust Ngân sách nhà nuâc và khoân 3, Diêu 27 Lut ban hành 
van bàn quy phm pháp 1ut näm 2015 thI vic ban hành Nghj quyêt thuc thâm 
quyên cüa Hi dông nhân dan tinh. 

M.t khác, này 10/01/2023, Bô Nông nghip và PTNT có Van bàn s 
1 57/BNN-KTHT ye vic trâ Ru kién nghj cüa Uy ban nhân dan tinh Quáng Trj 
bô sung nguôn ngãn sách Trung uong thirc hin Chuong trinh Bô trI dan cu theo 
Quyêt djnh 590/QD-TTg; ngày 08/2/2023 Bô Tài chInh có Van bàn so 
1135/BTC-DT ye hufcng dn, bô sung nguôn von ngân sách Trung uong ho trçu 
thirc hin Chucung trinh sap xêp bô trI dan cu cüa Quyêt djnh sO 590/QD-TTg 
cUa Thu tuàng ChInh phü, trong do có nêu:" icu tiên can dOi bO trI vOn ngán 
sach nhà nzthc tçii cl/a phu-on dé hO tro ngzr&i dan, thin On cl/nh d&i sOng, san 
xuát cho các h5 dan, an tam on cl/nh clài song lâu dài ". 

VI vy, vic ban hành Nghj quyt "Quy cl/nh chInh sách há trçl cho hç5 gia 
dInh, cá nhán thu5c Chitong trInh ho trI, On cl/nh dan cit trên cl/a bàn tinh 
Quáng Tr/ giai do cm 2022-2025" là can thiêt lam co sâ dê thirc hin Chuong 
trInh. 

II. MIJC DICH, QUAN DIEM XAY DIJNG DV THAO NGHJ 
QUYET 

1. Miic dIch 

Ban hành cad ni dung d h trçi ngu?ii dan n djnh và nâng cao dui sng 
ngui dan t?i  các vüng: Thiên tai, dc bit khó khAn, biên giâi, hãi dão, on djnh 
dan di cu t%T do, khu rtrng dc ding; h?n  che thit hi ye ngui và tài san do 
thiên tai... và 1mg phó vói biên dôi khI hu; bô trI on djnh dan Cu gãn vói vic 
báo v môi tru1ng, bão v rrng phOng h, thng dc ding; giâi quyêt vic lam, 
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tang thu nhp cüa ngtr&i dan; thirc hin các giâi pháp v dam bâo qu dt a, dt 
san xuât, huy dng nguôn von dâu ti.r, to chi'rc phát triên san xuât, dam báo thoát 
nghèo ben vtng. 

2. Quan dim 

- Vic xây dirng các mi'Tc Quy djnh chInh sách h trçY cho h gia dInh, Ca 
nhãn thuc Chwmg trInh bô trI, on djnh dan cix trên dja bàn tinh Quàng Trj dam 
bâo tInh hçip hiên, hçip pháp, thông nhât và phü hcip vói các quy djnh hin hành 
dê tio khung pháp 1. 

- To dng 1ic, tInh khá thi và khuyn khIch duqc các hE gia dInh vüng 
nguy cci thiên tai, biên giài, khó khän, tr do, rfrng dc ding... t%r nguyen di 
chuyên on djnh cuc song theo dung dôi tucmg, ni dung, diêu kin quy djnh. 

- Dam báo tInh hiu qua, tinh hcip 1 trong trin khai thiic hin chInh sách 
(müc h trci cao hcm giai do?n tnrâc). 

3. V ten gçi 

Theo Nghj quyt s 1061NQ-HDND cUa Hi dng nhân dan tinh ngày 
09/12/2022 ye kê hoach to chüc các k' h9p thuông 1Hi dOng nhân dan tinh 
näm 2023 ten gçi cüa Nghj quyêt Quy dinh djnh mz'c ho trçr C'hwo'ng trInh bO trI 
dan cit trên dia bàn tinh Quáng Trj giai dogn 2022-2 025. Tuy nhiên, qua trInh 
xay dirng dê phü hcip vai cacni dung quy djnh cUa Dirthão Nghj quyêt dê xuât 
dôi ten gi thành "Nghj quyêt "Quy djnh chinh sách hO trcr cho h5 gia dlnh, cá 
nhán thuç3c Chu-ong trInh bô tri, On djnh dan cit frên dja bàn tinh Quáng Trj giai 
dogn 2022-2025 ". 

III. QUA TRINH XAY D1NG D'I  THAO VAN BAN 

Dir thão Nghj quy& dã duçvc dánh giá tác dng chInh sách; däng tái trên 
cOng thông tin din tCr cüa tinh; lay kiên cüa Uy ban Mt trn To quOc Vit 
nam tinh, các cci quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh, Uy ban nhân 
dan các huyn, thj xà, thành phO và dA dtrçic tOng hcrp hoàn thin theo ding quy 
djnh Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut 2015. 

IV. BO CJC DV THAO QUY DINH NGH! QUYET 

B ciic cüa van ban gm: 09 Diu: 

Diu 1. Phm vi diu chinh 

Diu 2. Di tuçing áp diing 

Diu 3. Dja bàn áp diving 

Diu 4. Nguyen tc thirc hin 

Diu 5. Diu kin h trçr 

Diu 6. Ni dung và mfrc h trçY 

Diu 7. Kinh phi quàn 1 

Diu 8. Ngun kinh phi thirc hin 

Diu 9. T chüc thuc hin 
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V. NO! DUNG CO BÀN CUA DV THAO NGH QUYET 

1. Phm vi diu chinh 

Nghj quy& nay quy djnh chInh sách h trçi cho h gia dInh, Ca nhãn thuc 
Chinmg trmnh bô trI, on djnh dan cu theo qu,' hoach, kê hoach cüa Nba nuâc tai 
các yang: Thiên tai (sat 1&ctât, siit h'in dat, lôc, lU, lü quét, ngp hit, nuâc dãng); 
dc bit khó khän (thiêu dat, thiêu nuâc san xuât, nuâc sinh boat, thiêu Co si ha 
tang thiêt yêu; ô nhiêm môi trtthng; các lang chài trén song nuâc, dam phá); 
biên iâi, hãi dáo (gom Ca Khu kinh t - quôc phông); ving dan di cu t1r do den 
di song qua khó khän vâ khu thng dc ding. 

2. Di ttrçrng áp diing 

2.1. H gia dlnh, Ca nhãn duçic b trI n djnh theo hInh thüc tái djnh Cu tp 
trung, xen ghép hoc on djnh tai  ch trên dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2022 
- 2025 theo quy hoach, kê hoaCh  duqc cap có thâm quyên phê duyt, bao gôm: 

a) H gia dInh, cá nhân bj mt nhà a, dt & do sat  1& dat, sl:lt lün dt, 1c, 1Q, 
ill quét; h gia dInh, cá nhân sinh song a yang có nguy co bj sat  1â dat, siit lün 
dat, lôc, lü, 111 quét, ngtp nu&c dâng. 

b) H gia dInh, cá nhân sang & yang dc bit khó khàn, thiu dt, nu&c d 
san xuât, thiêu nuóc sinh hoat, thiêu co s& h tang thiêt yêu; du cu trên dam phá, 
các lang chài trén song nuóc, 0 nhiêm môi tnr&ng. 

c)HO gia dinh, cá nhân t%I nguyen den các ng biên gi&i dt lin, khu kinh 
tê - quôc phông, hâi dáo. 

d) H gia dInh, cá nhân dà di cu tir do dn các dja bàn trong Ca nuóc không 
theo quy hoach, kê hoach,  d&i song can khó khän; h gia dInh, cá nhãn sinh 
song hcip pháp trong khu rfrng dc ding can phài bô trI, on djnh lâu dài. 

2.2. Các h gia dInh thuc d& tuçlng cüa Chuong trInh b trI, n djnh dan 
cu dA di chuyên den lam nba a noi a mOi trong nàm 2022 nhung chura nhn ho 
trçi. 

2.3. Co quan, th chirc, cá nhân có lien quan. 

3.Djabànápding 

Các xã, phu&ng, thj tr.n trên dja bàn tinh Quãng Trj (trü dja bàn thuc 
Quyêt djnh so 1719/QD-TTg ngày 14/10/2021 cüa Thu tuàng ChInh phü phê 
duyt Chuong trInh mlic tiéu quôc gia phát triên kinh tê - xâ hi vüng dông bào 
dan tc thiêu so và mien nUi giai don 2021 - 2030, giai doan I: tü näm 2021 den 
näm 2025). 

4. Nguyen tác thtrc hin 

4.1. Be, trI dan cu phái phü hqp các quy hoach các c.p theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye quy hoach, dat dai, xay dijng và các quy hoch có lien quan. 
tiên bô trI on djnh dan cu dê phông, tránh và giâm nhç thit hai  do thiên tai. 

4.2. B trI e,n djnh dan cu là mlic tiêu nhtrng dng th&i cüng là giãi pháp dé 
phát triên kinh tê, van boa, xà hi gAn v&i quôc phông an ninh; báo v chü quyên 
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an ninh bién giói quc gia, an ninh quc phàng, môi tru1ng sinh thái,tài nguyen 
ntrâc. Tuân thu cac quy djnh cüa Pháp 1ut và diêu ithc Quoc tê ye biên gii 
quôc gia. Bo trI on djnh dan ci.r phái tp trung, Co trçng diem, dam bào kêt câu 
ha tang thiêt yêu và phát triên san xuât dê ngu?i dan den noi & mâi có diêu kin 
song on djnh lâu dài; hithng t&i hInh thành các ctiêm dan eli ctt chuãn theo tiêu 
chI nông thôn mâi, xây drng the trn quOc phOng toàn dan và an ninh nhân dan; 
phü hqp vài phong tic, t.p quán van hóa cüa trng dan tc. 

4.3. B, trI n djnh dan cu là trách nhirn cüa các ngành, các cp chinh 
quyên dja phucrng. H gia dInh, cá nhân bô trI on djnh theo quy hoach, kê hoach 
dixçic Nhà rnr&c ho trq ye di chuyên (nêu co) và các diêu kin dê on djnh d&i 
sOng, phát triên ben vng cong  dông dan cu. Ngân sách nhà nithc ho trg thirc 
hin các ni dung thuc Chucmg trmnh theo quy djnh và huy dng các nguOn von 
hçp pháp khác trén dja bàn dê thirc hin Chumg trInh. 

4.4. Vic b trI n djnh dan cu chü yu trên dja bàn trong xà, huyn, tinh. 
lfu tiên thrc hin bô trI dan cu xen ghép là chü yêu, kêt hcip vâi di dan tp trung 
và on dinh tai ch& 

4.5. D& v&i ni dung h trçi tr1rc tip h gia dInh, ngu&i dan là chU th thirc 
hin, nhà ntrâc ho trçl theo djnh müc. Trong cüng th&i diem ma cO nhiêu chInh 
sách h trçl cüng mOt  ni dung thI h hur&ng lçii dirçc ch9n chInh sách h trçl có 
lçri nhât. 

.A •A 2 5. Dieu kiçn ho trçr 

5.1. Các h thuc di tuqng cüa Chuang trInh chi duçic h trçi khi dam bào 
các diêu kiin sau: 

a) Ho gia dInh CO nhà ô riêng ti vj trI cn phâi di d&i dn nai & mOi theo 
quy hoach, ké hoach  duçic cap có thãm quyên phê duyt. 

b) Nhà lam mài dam báo din tIch s& duing ti thiu 30m2  (di vài nhng 
h don than, có the xây dirng nba & có din tIch s& diing nhO hon nhuxng không 
thâp han 1 8m2); dam bào tiêu chun "3 curng" (nen cmg, khung - tu&ng cüng, 
mái cüng), các cong trInh phui trçi (bp, nhà v sinh); dáp irng yeu câu cong 
nàng, an toàn trong si'r duing; dam bâo m5 quan và phü hqp vâi phong tVc  tp 
quán cüa dja phuong. 

5.2. Tru&ng hqp khOng duçic h try: H gia dInh cO nhiu nhà ô (hai nhà 
tr& len trong dja bàn tinh Quâng Tn) ma có It nhât mt nhà khOng näm tai  khu 
vvc can phài di d&i (tth huyn Dáo Con CO). 

6. Ni dung và mfrc h trçi 
6.1. H trcl trçrc tip cho các h gia dInh, cá nhãn thuc di tuqng cUa 

Chuong trInh, bao gôm: Di chuyên nguôi và tài san, nhà &, lucing thirc, nuxàc 
sinh hoat. 

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

b) Vàng dng bang: 60 triu ding/h, trong do: Ngân sách cp tinh 40 triu 
dông, ngãn sách huyn 20 triu dông. 
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6.2. H trçi n djnh dan cu ti ch& H gia ctlnh, cá nhân dang sinh sng & 
vüng Co nguy ccr thiên tai nhung không cOn qu dat dé di chuyên den chô khác, 
phai bô trI on djnh tai  ch ducic h trçl dê nâng cap, süa chüa nhà a. Ngân sách 
cap tinh ho tra 20 triu dông/h. 

6.3. Di dan ra Dão Cn CO 

Ngân sách cp tinh h trcl trtrc tip cho các h di dan ra Dão Cn CO gm: 

a) H trçi n djnh ct&i sng trong th&i gian du: H trçl b.ng tin 18 tháng 
li.rcing thirc tInh tr ngày ra dão, mrc h trçi tucng duang 30 kg goI01 nhãn 
khâultháng. 

b) Di chuyn ngu&i và tài san ra dáo: Nhà nu&c thuê phung tin dé to 
chüc di chuyên tp trung; Trong dO tiên thuê phucing tin di chuyên ra dáo theo 
giá thuê phucin tin thrc té (tnrOng hçip to chüc di dan tp trung) hoc tiên 
xäng dâu thrc té (tnxOng hcip hO dan tr tüc) nhixng không vuqt qua mirc 10 triu 
dông/h. 

6.4. Ngoài mirc h trçi tai  các miic 6.1, 6.2 và 6.3, can cr tInh hInh thirc t, 
các huyn, thành phô, thj xã cO th h trçl them cho hO dan tir các nguôn vOn 
huy dng hcip pháp khác. 

7. Kinh phi quãn I 

Kinh phi quãn 1 Chi.nng trInh d thirc hin các nOi  dung: Tuyên truyên, 
vn dng; kháo sat, kiêm tra, nghim thu cong tác bô trI on djnh dan cix; van 
phông phâm. Müc ho trçl: 

a. Vüng Dng b&ng: 600.000 dng/h 

b. Vüng Min nüi: 800.000 dng/h 

c. Huyn Dâo Cn CO: 1.600.000 dông/h 

Trong do, Ngân sách cp tinh: 50%, ngân sách huyn: 50%. Kinh phi c.p 
nào do cap do dam bão theo Lut ngãn sách nhà nuâc. 

8. Ngun kinh phi thrc hin 

Kinh phi thirc hin tü ngun ngãn sách dja phuing (ngãn sách cp tinh và 
ngân sách huyn), nguOn xA hOi  hóa và các nguôn hcip pháp khác. 

Tng kinh phi h trçi trrc tip thirc hin giai do?n 2022-2025: B tn 
• A A 14.922 triçu dong, trong do: 

a) Ngân sách c.p tinh: 10.629 triu dOng; 

b) Ngán sách huyn: 4.293 triu dng; 

9. T chtic thirc hin 

9.1. Giao Uy ban nhãn dan tinh t chüc trin khai thirc hin Nghj quyt. 

9. 2. Thu&ng tr%rc HOi  dng nhân dan tinh, các Ban cüa HOi  dOng nhân dan, 
các To dai  biêu cüa HOi  dông nhãn dan va dai biêu  HOi  dông nhân dan tinh phOi 
hçip vói Ban Thu&ng trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các to 
chi.'rc chInh tn - xâ hOi  giám sat thrc hin Nghj quyét. 
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Trén day là T& trInh Dr thâo Ng1ij quyt Quy djnh chinh sách h trçl cho 
h gia dInh, cá nhãn thuc Chucmg trInh bô trI, on djnh dan eli trên dja bàn tinh 
Quãng Tn . Kmnh trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh. 

('Xin gz'ci kern theo:1,) N5i dung chi tilt D án, 2) Dt tháo Nghj quylt cüa 
HDND tinh, 3) Báo cáo dánh giá tác dóng chInh sách, 4) Báo cáo thám djnh Sà 
Twpháp, 5) Báo cáo tong hap kién thárn dinh Sá Tu phap 6) Báo cáo tOng 
hcip các j kien tham gia cza các don vj, 7) ban chup các j kiên tharn gia)J-L 

Noi ,zhin: 
-Nhtrtrn; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban Dan tc HDND tinh; 
- S& NNvà PTNT; - 
- Chánh VP, PCVP Nguyen Ccru; 
- Luu: VT, KT(Th). 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Vô Van Hirng 
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