
ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /TTr-UBND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 
xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

   Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh 
bão, lụt khu vực miền Trung;

Căn cứ Thông tư 16/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 
2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở 
phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung;

Căn cứ Thông tư 18/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý cấp phát, thanh 
toán, quyết toán nguồn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu 
vực miền Trung;
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Theo Công văn số 226/HĐND-VP ngày 14/9/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về việc chủ trương xây dựng Đề án hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 
quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2021-2025.

I. THỰC TRẠNG VỀ NHÀ Ở VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI TÁC 
ĐỘNG CỦA THIÊN TAI BÃO, LỤT CỦA NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Đánh giá tác động của thiên tai bão, lụt đối với nhà ở và khả năng 
ứng phó với bão, lụt của nhà ở trên địa bàn tỉnh

a) Tình trạng nhà ở
Phần lớn nhà ở hộ gia đình tại khu vực nông thôn, miền núi sử dụng nhà ba 

gian truyền thống và nhà rường, kết cấu là những vật liệu với tuổi thọ ngắn, kém 
chất lượng, sẵn có tại địa phương; nhà có cấu tạo đơn giản, không có liên kết 
giằng cho nhà cửa. Kết cấu mái chủ yếu làm bằng vật liệu gỗ đã mục nát, mối 
mọt nhiều không đảm bảo tính mạng của người sử dụng.

Phần lớn các hộ gia đình tại khu vực nông thôn, miền núi có nhà xuống cấp 
trầm trọng nhưng không có khả năng gia cố, tu sửa hoặc xây dựng lại; đôi khi 
chỉ gia cố nền móng, tu sửa từng phần khi có kinh phí trông rất tạm bợ.

b) Tác động của thiên tai bão, lụt đối với nhà ở và khả năng ứng phó của 
nhà ở trên địa bàn tỉnh: Trải qua các đợt thiên tai, phần lớn nhà ở không đủ khả 
năng chống chịu với bão, lụt nên rất nguy hiểm cho tính mạng cũng như tài sản 
của Nhân dân.

2. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt 
do Nhà nước ban hành đang thực hiện tại địa bàn tỉnh và các quy định của 
tỉnh về việc hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt trên địa 
bàn tỉnh

 a) Nội dung chủ yếu của các chính sách và quy định của tỉnh
Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Quảng Nam thực hiện 05 chính sách dành cho 

người nghèo: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 
167/2008/QĐ-TTg và chương trình xây dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt theo 
Quyết định 716/QĐ-TTg.

b) Kết quả hỗ trợ
- Chương trình 167: Số lượng nhà ở đã hỗ trợ: 18.014 hộ;
- Chương trình 716: Số lượng nhà ở được hỗ trợ: 100 hộ;
- Chương trình theo Quyết định số 33/2015/QĐ- TTg: Số lượng nhà ở đã 

hỗ trợ: 1.795 hộ;
- Chương trình theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg: Số lượng nhà ở đã hỗ 

trợ: 2.043 hộ;



3

- Chương trình theo Dự án GCF, kéo dài Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg:  
Số lượng nhà ở được hỗ trợ: 436 hộ.

  3. Nhận xét, đánh giá chung về thực hiện các chính sách hỗ trợ xây 
dựng nhà ở ứng phó với bão, lụt

a) Về ưu điểm
- Tạo sự thống nhất cao trong thực hiện chăm lo hỗ trợ hộ nghèo ổn định chỗ 

ở, an cư lập nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó tinh thần tương thân 
tương ái trong cộng đồng được phát huy, dân chủ cơ sở được đẩy mạnh;

- Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã tạo điều kiện cho người 
nghèo có nhà ở, giúp đồng bào đỡ khó khăn hơn trong cuộc sống;

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của 
mọi tầng lớp Nhân dân. Nguồn vốn của Trung ương và nguồn vốn vay Ngân 
hàng kịp thời.

b) Về các hạn chế, tồn tại
- Các hộ gia đình đều xây nhà kết hợp việc phòng tránh lũ, lụt nên giá 

thành cao; trong khi đó số tiền hỗ trợ của Nhà nước và vốn vay ưu đãi thấp;
- Việc huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp không thực hiện được vì hiện 

nay các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn;
- Các biện pháp khắc phục nhà ở sau thiên tai bão, lụt chưa hiệu quả. Việc xây 

dựng nhà ở phòng chống thiên tai bão, lụt ở một số địa phương còn bị xem nhẹ.
Tuy đã có nhiều chính sách hỗ trợ về nhà ở, nhưng là một tỉnh nằm trong 

khu vực thường hay xảy ra bão lụt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao nên Quảng Nam vẫn 
còn nhiều gia đình đang phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, hư 
hỏng, xuống cấp không đảm bảo điều kiện sống ổn định cũng như an toàn khi có 
thiên tai. Vì vậy chính sách hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn 
tỉnh là cấp bách và cần thiết hiện nay.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 
Trên cơ sở các nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, 
lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, với các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
2. Đối tượng áp dụng
a) Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ 
nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, có trong danh sách 
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hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
b) Hộ chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m 

trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao 
hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà. 

c) Hộ hiện nay phụ nữ đang làm chủ hộ; hộ dân tộc thiểu số; chủ hộ là 
người khuyết tật hoặc già cả, neo đơn.

d) Các hộ gia đình được hỗ trợ phải đang cư trú tại vùng thường xuyên xảy 
ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, phum, 
sóc (sau đây gọi là thôn) trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

đ) Đối với các hộ gia đình thuộc các trường hợp nêu trên nhưng chưa được 
hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác về nhà ở; phải thuộc diện có quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trường hợp không có giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất thì phải có xác nhận nguồn gốc đất của chính quyền địa 
phương và không có tranh chấp, khiếu kiện.

e) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng 
chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quy định về mức hỗ trợ và quy định về mẫu chòi/phòng:
1. Mức hỗ trợ
a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 10 triệu đồng/chòi hoặc phòng;
b) Ngoài ra địa phương kết hợp từ các nguồn xã hội hoá và từ các nguồn 

hợp pháp khác.
2. Mẫu chòi/phòng
a) Chòi tránh bão, lũ và phòng trú bão: Sử dụng mẫu do Sở Xây dựng ban 

hành. 
b) Trường hợp cải tạo nhà ở hiện có xây dựng thêm gác tránh bão, lũ thì tận 

dụng nhà hiện có để cải tạo.
Điều 3. Kinh phí thực hiện, quy mô thực hiện, tình hình giải ngân 
1. Kinh phí thực hiện: 100,0 tỷ đồng;
2. Quy mô thực hiện: Số hộ thực hiện theo đề án khoảng 10.000 hộ;
3. Tình hình giải ngân: 
a) Đối với trường hợp xây mới: Xây dựng hoàn thành phần móng 

chòi/phòng giải ngân lần đầu 50% vốn hỗ trợ và giải ngân 50% còn lại sau khi 
các hộ gia đình hoàn thành xong công trình.

b) Đối với trường hợp cải tạo nhà ở hiện có xây dựng thêm gác tránh bão, 
lũ: Xây dựng hoàn thành xong phần gác giải ngân lần đầu 50% vốn hỗ trợ và 
giải ngân 50% còn lại sau khi các hộ gia đình hoàn thành xong công trình.
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Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 
họp 3 thông qua ngày ..... tháng ..... năm 2021 và có hiệu lực từ ngày ..... tháng 
..... năm 2021.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.
(Gửi kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 

172/BC-STP  ngày 22/9/2021 của Sở Tư pháp, Tờ trình số 144/TTr-SXD ngày 
23/9/2021 và Báo cáo số 256/BC-SXD ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, KH và ĐT, TC, NN và PTNT, TP;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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