
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày       tháng 4 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số …/2021/NQ-HĐND ngày 

…/…/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 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  

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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; 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 Nghị quyết số …/2021/NQ-HĐND ngày …/…/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số .../TTr-SXD ngày 

.../4/2021; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số …/2021/NQ-HĐND ngày 

…/…/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 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. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Trên cơ sở số lượng nhà ở được thông qua tại Nghị quyết và các quy định 

về đối tượng, điều kiện được quy định tại Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 và được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số …/2021/NQ-HĐND 

ngày …/…/2021 để tổ chức phê duyệt danh sách hộ người có công với cách mạng 

được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn, gửi kế hoạch hỗ trợ trên địa bàn đã được phê 

duyệt về Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, đồng thời gửi Sở Tài chính để tham mưu 

bố trí vốn; thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 3584/QĐ-UBND 



 

ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 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. 

2. Các Sở: Xây dựng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện và hướng dẫn UBND các huyện, thị 

xã, thành phố nếu có vướng mắc. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Bí thư 

Tỉnh đoàn Quảng Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân 

hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi 

hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận :          
- Như Điều 3; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- Ct và các PCT UBND tỉnh;   
- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX, KTN.                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 


