
UỶ 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  4 năm 2021
            

TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà 
ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX

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 tháng11 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;
Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 
ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công 
cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 
số 11); với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, 
BỔ SUNG

Theo Nghị quyết số 11, số lượng người có công với cách mạng được hỗ 
trợ về nhà ở trong 3 năm 2019 - 2021 là 12.734 nhà (xây mới: 3.950 nhà, sửa 
chữa: 8.784 nhà); với mức kinh phí: 333,68 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 285,724 tỷ 
đồng, ngân sách cấp huyện 47,956 tỷ đồng). Trong đó, giai đoạn 2019 - 2020 
thực hiện 10.869 nhà, số còn lại hoàn thành trong năm 2021; kinh phí giai 
đoạn 2019 - 2020: 284,92 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 243,983 tỷ đồng, ngân sách 
cấp huyện 40,937 tỷ đồng); kinh phí năm 2021: 48,760 tỷ đồng (ngân sách 
tỉnh 41,741 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 7,019 tỷ đồng).

Theo tổng hợp đến tháng 2 năm 2021, số lượng đã hoàn thành và đang 
triển khai dở dang: 6.023 nhà (xây mới: 1.774 nhà, sửa chữa: 4.249 nhà), đạt 
47,3% so với Nghị quyết số 11 (6.023/12.734 nhà). UBND tỉnh đã có quyết 
định phân bổ kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh với tổng cộng 200 tỷ đồng (các 
Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 và Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020), đạt 70% so với kinh phí thực hiện của Nghị quyết; 
các địa phương đã bố trí nguồn kinh phí đối ứng từ ngân sách cấp huyện theo 
Nghị quyết; đã thực hiện giải ngân nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh 107,744 
tỷ đồng, đạt 53,9% so với kinh phí đã phân bổ (107,744/200 tỷ đồng).
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(Cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm)
Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đã phát sinh một số nội 

dung cần điều chỉnh, bổ sung và giải quyết theo đề nghị của các địa phương; 
bao gồm:

- Tổng số lượng nhu cầu thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách 
mạng theo Nghị quyết số 11 sau khi cập nhật việc điều chỉnh hình thức hỗ trợ, 
loại bỏ và bổ sung số lượng là: 15.416 nhà (xây mới: 4.693 nhà, sửa chữa: 
10.723 nhà); phát sinh tăng 2.682 nhà (xây mới: 743 nhà, sửa chữa: 1.939 nhà) 
so với nhu cầu của Nghị quyết số 11.

- Tổng kinh phí thực hiện tương ứng là 402,180 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 
345,849 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 56,331 tỷ đồng); phát sinh tăng so với Nghị 
quyết là 68,5 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 60,125 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 8,375 
tỷ đồng).

(Cụ thể theo Phụ lục 2 đính kèm)
- Các nguyên nhân của việc điều chỉnh này theo báo cáo của UBND các 

huyện, thị xã, thành phố:
+ Một số nhà được phê duyệt theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trước 

đây chưa thực hiện do chưa đủ điều kiện kinh tế, vướng giải tỏa, mắc tang,... 
đến nay lại có nhu cầu thực hiện sửa chữa, xây dựng nhà ở;

+ Thời điểm khảo sát trước đây nhà ở người có công chưa đảm bảo điều 
kiện hỗ trợ theo quy định, chưa đảm bảo điều kiện kinh tế, chưa có nhu cầu,... 
đến nay đã đảm bảo các điều kiện để thực hiện hỗ trợ nhà ở;

+ Qua các đợt kiểm tra thực tế nhà ở của các hộ thuộc diện hỗ trợ đã 
xuống cấp nhưng vẫn còn sử dụng được và các hộ chưa có nhu cầu xây mới 
hay sửa chữa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và nhất là cơn bão số 9 
vừa qua, nhiều nhà bị hư hỏng nên có nhu cầu hỗ trợ.

Nhiệm vụ hỗ trợ cho người có công với cách mạng nói chung và hỗ trợ 
về nhà ở nói riêng cần thiết phải được thực hiện liên tục, thể hiện sự quan tâm 
của Đảng, Nhà nước ta với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối 
với những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Do đó, việc ban hành 
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 11 để cập nhật, bổ sung phù 
hợp với nhu cầu triển khai của thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của các 
đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích.
Việc xây dựng Nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cải thiện về 

nhà ở của các đối tượng người có công, phù hợp với thực trạng nhà ở, phù 
hợp với tiến độ thực hiện trong bối cảnh ảnh hưởng về dịch bệnh, kinh tế 
trong thời gian vừa qua; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá 
trình triển khai thực hiện chính sách.
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2. Quan điểm chỉ đạo.
Nghị quyết phải đảm bảo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục 

xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng quy 
định về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ; đảm bảo khả năng cân đối ngân 
sách địa phương; công khai, dân chủ trong quá trình xây dựng và ban hành 
Nghị quyết và triển khai thực hiện.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Báo 

cáo, Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức 
hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương liên quan, Sở Xây dựng đã tiếp 
thu ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư 
pháp, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND 
tỉnh trình UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã trực tiếp lấy ý kiến 
các thành viên UBND tỉnh và hoàn chỉnh nội dung các văn bản, báo cáo 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

IV. BỐ CỤC CỦA NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được xây dựng theo hình thức 

quy định trực tiếp, gồm 03 Điều như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Điều 3. Hiệu lực thi hành

V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11
a) Bổ sung khoản 8 vào Điều 2 như sau: 
“Điều 2. Đối tượng áp dụng 
8. Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ trong danh sách được phê duyệt 

nhưng đã chết mà thân nhân có cùng hộ khẩu thường trú hiện đang sinh sống 
tại nhà ở đó thì được tiếp tục được hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết 
này để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở.”.

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 
“Điều 3. Số lượng nhà ở được hỗ trợ 
1. Dự kiến việc hỗ trợ được thực hiện trong 04 năm 2019 - 2022 với tổng 

số nhà ở là 15.416 nhà (xây mới: 4.693 nhà, sửa chữa: 10.723 nhà). 
2. Triển khai thực hiện trong năm 2019 - 2021 với số lượng 12.734 nhà. 

Ưu tiên giải quyết những trường hợp đã làm nhà do quá xuống cấp, những 
trường hợp trong danh sách được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 
ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa thực hiện kịp theo thời 
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gian quy định của Chính phủ và các đối tượng hiện nay đã đủ điều kiện, đang 
có nhu cầu bức thiết về nhà ở; số còn lại thực hiện hoàn thành trong năm 2022. 

3. Đối với các địa phương chưa thực hiện dứt điểm đến hết năm 2022 
theo số liệu tại khoản 1 Điều này trong trường hợp đã được cấp đủ kinh phí từ 
ngân sách tỉnh: thực hiện các thủ tục chuyển trả ngân sách tỉnh theo quy định. 

4. Đối với các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở 
phát sinh thêm ngoài số liệu tại khoản 1 Điều này, các địa phương có trách 
nhiệm chủ động bố trí từ nguồn ngân sách hằng năm của địa phương và các 
nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các cá nhân, tổ chức, đoàn thể để thực hiện hỗ 
trợ theo quy định của Nghị quyết này”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 như sau: 
“1. Tổng kinh phí thực hiện: dự kiến khoảng 402 tỷ đồng; trong đó, ngân 

sách tỉnh khoảng 346 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện khoảng 56 tỷ đồng.”.
2. Tổ chức thực hiện
- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

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

3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, 

kỳ họp thứ….thông qua ngày …tháng…năm 2021 và có hiệu lực từ ngày… 
tháng … năm 2021.

Kính trình HĐNĐ tỉnh khóa IX xem xét, quyết nghị./.
Hồ sơ kèm theo:

(1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh .
(2)Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh;
(3) Công văn số 331/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL ngày 29/3/2021 của 

Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 
11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối 
với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.   

(4) Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương và giải 
trình của Sở Xây dựng.

(5) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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