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Phần mở đầu 

KHÁI QUÁT CHUNG 

 Tỉnh Quảng Nam có 18 huyện, thị xã, thành phố; trong đó có 09 huyện nằm 

trên khu vực miền núi với 02 huyện Nam Giang và Tây Giang có chung đường 

biên giới dài 157 km với nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Diện tích khu vực 

miền núi của tỉnh khoảng 7.760,7 km
2
, chiếm tỷ lệ 73,4% diện tích tự nhiên toàn 

tỉnh. Dân số 09 huyện miền núi khoảng 330.404 người, chiếm tỷ lệ 22% dân số 

toàn tỉnh; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có khoảng 139.060 người, 

chiếm tỷ lệ 9,3% dân số cả tỉnh và chiếm tỷ lệ 42,09% dân số 09 huyện miền núi. 

Giai đoạn 2016-2020, vùng DTTS và miền núi tỉnh có 60 xã khu vực III và 48 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc 47 xã khu vực II (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg 

ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ); có 66 xã đặc biệt khó khăn (theo 

Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và 40 thôn 

đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban 

Dân tộc). 

Là tỉnh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa; mùa mưa trùng với mùa 

Đông, mưa tập trung từ tháng 9 đến tháng 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm; mùa 

khô từ tháng 01 đến tháng 8. Địa hình vùng núi cao phân bổ ở phía Tây Bắc và 

Tây Nam của tỉnh, gồm nhiều dãy núi chạy nối tiếp theo hướng Tây Bắc - Đông 

Nam, độ cao trung bình từ 500 - 1000 m, nằm trong hệ thống dãy Trường Sơn, có 

nhiều ngọn núi cao, trong đó cao nhất là Ngọc Linh (2.567m); có hướng dốc từ 

Tây sang Đông và từ Bắc xuống Nam, thường hẹp và độ dốc lớn, càng về phía 

Đông Nam địa hình càng thấp dần. Thời gian vừa qua, do chịu tác động của biến 

đổi khí hậu mà biểu hiện rõ nhất là sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và 

thiên tai cả về số lượng lẫn cường độ: bão, lũ lụt, hạn hán, lốc xoáy,... diễn ra ngày 

càng khốc liệt hơn trước. Mùa mưa bão thường xuyên xuất hiện lũ quét, lũ ống, sạt 

lở núi ở vùng núi cao, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội miền núi đã có nhiều khởi sắc, 

phát triển khá hơn so với trước, đời sống vật chất, tinh thần của người dân miền 

núi được nâng lên rõ rệt. Ngoài các chính sách của Trung ương đầu tư, hỗ trợ cho 

miền núi, vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, như: 

Nghị quyết 30a/NQ-CP, Chương trình 135, Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 

10/10/2017 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, đất 

liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại”, Chương 
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trình MTQG Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới,… Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách 

nhằm ưu tiên nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ cho miền núi, như: 

Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016-2020; đặc biệt là Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 

về Phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án 

lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2025, được HĐND tỉnh cụ thể hóa tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018. Theo đó, công tác 

sắp xếp, ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm ưu tiên 

thực hiện nhằm tạo nền tảng, điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế, ổn 

định đời sống của người dân.   

Qua 04 năm (2017-2020) thực hiện Cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư 

theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018 của HĐND tỉnh, ngân sách tỉnh đã bố trí 385 

tỷ đồng để hỗ trợ 09 huyện miền núi thực hiện sắp xếp ổn định dân cư; đã có 6.905 

hộ tham gia thực hiện sắp xếp dân cư, trong đó có 2.914 hộ dân vùng thiên tai cần 

phải di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, qua thực hiện cơ chế cũng đã bộc lộ một số tồn 

tại, hạn chế cần khắc phục; diễn biến thiên tai, đặc biệt là bão, lũ (lũ ống, lũ quét), 

sạt lở đất (nhất là sạt lở đất núi) thời gian qua trên địa bàn miền núi của tỉnh diễn 

biến rất phức tạp, khó lường; nhu cầu bố trí dân cư trên địa bàn miền núi còn 

nhiều, trong đó có gần 2.400 hộ vùng thiên tai cần phải di dời khẩn cấp, bố trí sắp 

xếp để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Vì vậy, việc sắp xếp, 

bố trí, ổn định dân cư miền núi của tỉnh trong thời gian tới là rất cấp thiết, phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của người dân.   

 Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ HỖ TRỢ SẮP XẾP, ỔN 

ĐỊNH DÂN CƢ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2017-2020 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2017/NQ-HĐND VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 

31/2018/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Kết quả thực hiện nguồn vốn hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cƣ   

  - Về phân bổ nguồn vốn: Tổng kinh phí UBND tỉnh đã bố trí trong 4 năm 

(2017-2020) cho 09 huyện miền núi thực hiện cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư là 

385.000 triệu đồng; trong đó: kế hoạch năm 2017 là 105.865 triệu đồng, năm 2018 là 

40.000 triệu đồng, năm 2019 là 190.000 triệu đồng, năm 2020 là 49.135 triệu đồng. 

  - Về giải ngân vốn hỗ trợ: Tổng số vốn các huyện đã giải ngân hỗ trợ hộ sắp 

xếp, ổn định dân cư đến ngày 31/12/2020 là 349.047 triệu đồng, đạt 90,7% so với 

tổng vốn kế hoạch tỉnh đã giao; trong đó: năm 2017 là 30.731 triệu đồng, năm 

2018 là 108.922 triệu đồng (kể cả vốn năm 2017 chuyển sang), năm 2019 là 

129.629 triệu đồng (kể cả vốn năm 2018 chuyển sang), năm 2020 là 78.516 triệu 

đồng (kể cả vốn năm 2019 chuyển sang). (Chi tiết tại phụ lục I) 
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Kết quả thực hiện từng nội dung hỗ trợ cụ thể như sau:  

  + Hỗ trợ san lấp nền nhà: 6.095 hộ / 181.450 triệu đồng; 

+ Hỗ trợ di chuyển nhà: 6.742 hộ / 134.340 triệu đồng; 

 + Hỗ trợ nước sinh hoạt: 4.888 hộ / 7.231 triệu đồng; 

  + Hỗ trợ điện sinh hoạt: 4.082 hộ / 10.356 triệu đồng; 

  + Hỗ trợ đường dân sinh: 1.953 hộ / 12.885 triệu đồng; 

  + Hỗ trợ đất sản xuất: 131 hộ / 150,6ha / 1.965 triệu đồng; 

 + Hỗ trợ di dời chỉnh trang tại chỗ: 41 hộ / 820 triệu đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục II) 

 2. Kết quả thực hiện di dời, sắp xếp, ổn định dân cƣ 

 - Tổng chỉ tiêu sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh đến năm 2020 là 6.000 hộ; trong đó: Số hộ sắp xếp di dời 

chỗ ở là 5.000 hộ, số hộ di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẽ đất ở cho hộ mới 

chuyển đến là 1.000 hộ. 

  - Đến 31/12/2020, có tổng số 6.905 hộ tham gia sắp xếp di dời chỗ ở, bao 

gồm: Hộ dân vùng thiên tai cần phải di dời: 2.914 hộ; hộ dân tộc thiểu số: 1.834 

hộ; hộ nghèo ở xã khu vực III- vùng đặc biệt khó khăn: 2.147 hộ, hộ ra khỏi khu 

vực bảo vệ của rừng phòng hộ, đặc dụng: 10 hộ. Có tổng số 42 hộ tham gia thực 

hiện di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẽ đất ở cho hộ mới đến. 

(Chi tiết tại phụ lục III) 
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả nổi bật 

  - Công tác hỗ trợ sắp xếp, bố trí dân cư miền núi là chủ trương lớn của Tỉnh 

ủy và HĐND tỉnh, được các cấp, các ngành và địa phương tích cực triển khai thực 

hiện, được nhân dân đồng tình ủng hộ; trong đó phát huy vai trò chủ thể người dân 

trong thực hiện, từ đó từng bước thay đổi diện mạo làng, bản theo chiều hướng tốt 

hơn, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương 

miền núi của tỉnh như: tăng số hộ đạt tiêu chí về nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi trong 

đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nhân dân theo tiêu chí 

nông thôn mới, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân miền 

núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều điểm quy hoạch sắp xếp, 

bố trí dân cư phù hợp với quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và định hướng 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

  - Di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai (vùng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt 

lở đất núi, ven sông suối, ngập lụt sâu nguy hiểm), bố trí lại dân cư vừa là mục 

tiêu, vừa là giải pháp chủ động trong phòng chống thiên tai, hạn chế các rủi ro do 

thiên tai gây ra đối với tính mạng và tài sản của người dân.  

  - Qua gần 04 năm triển khai thực hiện, đã có 6.905 hộ tham gia thực hiện, 

trong đó có 6.742 hộ đã thực hiện và được hỗ trợ di dời chỗ ở, đạt 134,8% chỉ tiêu 
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giao đến năm 2020. Đạt được kết quả nêu trên là sự nỗ lực rất lớn của các địa 

phương, góp phần ổn định chỗ ở cho nhiều hộ dân vùng núi theo kế hoạch đề ra, 

trong đó có sự rà soát lại quy hoạch bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất cho 

phù hợp với từng thôn, bản, điểm dân cư để thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng (giao thông, điện, nước...); góp phần thực hiện có hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ giảm nghèo cho miền núi như: chương trình 30a, 135, chính sách hỗ 

trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số...; đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm và khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây 

dựng nông thôn mới tại địa phương.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

2.1. Tồn tại, hạn chế  

  - Tiến độ thực hiện hỗ trợ sắp xếp dân cư ở các địa phương không đồng 

đều, một số địa phương thực hiện còn chậm, giải ngân hỗ trợ còn thấp so với kế 

hoạch giao. Công tác hỗ trợ hộ sắp xếp di dời chỗ ở đã được thực hiện tốt ở những 

nội dung hỗ trợ san lấp nền nhà, di chuyển nhà; nhưng ở các nội dung hỗ trợ nước 

sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường dân sinh chưa tương xứng với số hộ đã di dời, tái 

định cư; nội dung hỗ trợ đất sản xuất còn rất thấp so với số hộ đã di dời, tái định cư; 

hỗ trợ hộ di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho hộ mới đến rất hạn chế.   

  - Một số địa phương chưa tổ chức thực hiện bình xét đối tượng hộ sắp xếp 

dân cư theo hướng dẫn tại Công văn số 4901/UBND-KTTH ngày 13/9/2017 của 

UBND tỉnh (hộ được bình xét ở năm trước để đưa vào kế hoạch thực hiện ở năm 

sau); chưa chủ động cân đối quỹ đất để bố trí đất ở cho hộ dân, chủ yếu thực hiện 

bố trí đất ở cho những hộ ở các khu, điểm tập trung, có thực hiện bồi thường, thu 

hồi đất hoặc đổi đất lấy đất.  

  - Các hộ sắp xếp dân cư chủ yếu là hộ dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều hộ 

nghèo và cận nghèo, nhà ở làm bằng gỗ, khi tháo dỡ để di chuyển bị hư hỏng; mặt 

khác, người dân sống chủ yếu dựa vào rừng, có tập quán ở nhà làm bằng gỗ, do đó 

khi nhà nước thực hiện đóng cửa rừng, khả năng làm nhà mới kiên cố rất hạn chế. 

  - Một số điểm bố trí dân cư gặp khó khăn về kết nối giao thông, điện sinh 

hoạt; địa hình khu vực bố trí dân cư khá cao so với trục đường giao thông. 

- Đối tượng áp dụng của Cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư quy định tại Khoản 1 

Điều 2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND quá rộng (như: hộ dân tộc thiểu số, các 

hộ cần thiết phải sắp xếp bố trí lại), điều kiện để hộ được hỗ trợ chưa được hướng 

dẫn cụ thể nên một số huyện đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ là hộ đồng bào dân tộc 

thiểu số, hộ nghèo ở xã khu vực III - vùng đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở, đang 

sống ở moong, chòi, chái tạm, mái che chung với bố mẹ, nhà bố mẹ không di dời 

hoặc thực hiện hỗ trợ đối với trường hợp hộ dân tộc thiểu số mà một nhà có hai hộ 

sinh sống, nhà bố mẹ di dời và cả hai hộ cùng hưởng chính sách hỗ trợ.  

Qua kiểm tra của Sở Tài chính tại các huyện Đông Giang, Nam Giang và 

UBND các huyện Tây Giang, Phước Sơn tự thực hiện rà soát, báo cáo thì hiện có 

tổng số 407 hộ thuộc các trường hợp nêu trên; trong đó: Trường hợp thứ nhất có 

392 hộ (hộ đã tách trước khi ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND là 373 

hộ, hộ tách sau khi ban hành Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND là 19 hộ) và 
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trường hợp thứ hai có 15 hộ (các hộ tách sau khi ban hành Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND). Tổng kinh phí đã chi hỗ trợ cho các hộ này là 19.578,494 

triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này người dân đã sử dụng để làm nhà ở.  

Do điều kiện hộ dân tộc thiểu số quá khó khăn, thu nhập thấp, nếu thực hiện 

thu hồi số tiền đã hỗ trợ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như: Tư tưởng nhân dân hoang 

mang, nguy cơ tạo nên điểm nóng và khiếu kiện tập trung đông người; người dân 

sẽ gánh thêm nợ nần, khó khăn sẽ càng khó khăn hơn. UBND tỉnh đã có Công văn 

số 659/UBND-KTN ngày 14/02/2020 thống nhất chủ trương không thu hồi số tiền 

đã chi nêu trên.  

- Chưa hướng dẫn các biểu mẫu để thực hiện nghiệm thu, thanh toán đối với 

từng nội dung hỗ trợ để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.  

 2.2. Nguyên nhân  

  + Nguyên nhân khách quan:  

  - Khu vực miền núi của tỉnh có địa hình rất phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt 

liên tục, nhất là 06 huyện miền núi cao nên không có nhiều mặt bằng thuận lợi để 

bố trí dân cư.  

  - Quỹ đất do địa phương quản lý rất hạn chế, thiếu nguồn lực để thực hiện bồi 

thường, thu hồi đất và bố trí đất ở cho hộ sắp xếp dân cư. Quỹ đất có thể khai hoang 

không còn nhiều, việc xác định hộ thiếu đất sản xuất ở miền núi quá khó khăn do 

đất sản xuất của hộ dân rất manh mún, nhỏ lẻ, phân tán lại chưa được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, mức hỗ trợ còn thấp.  

- Các hộ dân tham gia thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư đa phần là hộ 

nghèo, khả năng đối ứng thực hiện các hạng mục như làm nhà ở, đường dân sinh, 

... còn hạn chế. Vật liệu xây dựng ở khu vực miền núi phải vận chuyển xa, nhiều 

điểm giao thông còn khó khăn nên giá thành tăng cao. 

 + Nguyên nhân chủ quan:  

- Hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh là chính sách mới, nên trong triển khai thực hiện ở các địa phương 

còn khá lúng túng. Các văn bản hướng dẫn cấp tỉnh còn chưa kịp thời và cụ thể 

dẫn đến cách hiểu, áp dụng trong thực hiện hỗ trợ chưa thống nhất. 

  - Một số địa phương chậm triển khai thực hiện hỗ trợ cho người dân do chưa 

có công trình đầu mối về cấp điện, cấp nước, đường giao thông kết nối... vì vậy, số 

lượng hộ dân được hỗ trợ về nước sinh hoạt, điện sinh hoạt và đường giao thông 

đến nay còn thấp so với tổng số hộ được triển khai thực hiện chính sách. Một số 

huyện miền núi thấp do nhu cầu thực tế về sắp xếp, di dời không quá bức xúc nên 

công tác triển khai thực hiện và giải ngân chậm hơn so với các huyện miền núi cao.  

- Nội dung hỗ trợ hộ di dời chỉnh trang tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho hộ 

mới đến bắt đầu thực hiện từ năm 2019 và việc chia sẻ đất ở chủ yếu là cha, mẹ 

cho con hoặc anh, chị em cho nhau nhưng các trường hợp này rất ít.  

- Một số địa phương chưa chú trọng trong cân đối quỹ đất để bố trí đất ở cho 

hộ theo quy hoạch sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới đã phê duyệt 

(do UBND xã lập, UBND huyện phê duyệt). Một số huyện chỉ tập trung giao kế 
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hoạch vốn cho các xã thực hiện các nội dung hỗ trợ san lấp nền nhà và di chuyển 

nhà, các nội dung còn lại triển khai thực hiện hỗ trợ còn chậm. 

- Công tác tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ xã còn hạn chế, cán bộ 

chuyên môn ở cấp xã đa phần là kiêm nhiệm, mức lương thấp, trong khi đó chưa 

có kinh phí hỗ trợ cho hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực 

hiện. Cán bộ thôn, nhất là thôn ở miền núi cao chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong việc tổ chức bình xét, lập hồ sơ xét chọn đối tượng hộ; nghiệm thu từng nội 

dung thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư như quy định (tại Công văn 

4901/UBND-KTTH ngày 13/9/2017) nên cán bộ xã phải làm thay nhiệm vụ này. 

- Tính chủ động, vai trò chủ thể của người dân chưa cao trong tự thực hiện 

tiếp nhận các nội dung hỗ trợ; trình độ độ dân trí còn thấp, người dân còn tư tưởng 

trông chờ vào hỗ trợ của nhà nước. 

 4. Những bài học kinh nghiệm 

  4.1. Công tác vận động, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và 

nhà nước về công tác sắp xếp, ổn định dân cư phải được triển khai sâu rộng để 

người dân nâng cao nhận thức, không chủ quan trước những diễn biến bất thường 

của thời tiết; khắc phục các mặt khó khăn, hưởng ứng chủ trương sắp xếp dân cư 

của nhà nước, nhất là di dời dân vùng bị thiên tai uy hiếp, nhằm sớm ổn định cuộc 

sống lâu dài có vai trò quyết định đến sự thành công của dự án. Các cơ chế, chính 

sách của phải được công khai, minh bạch, làm cho người dân hiểu rõ những lợi ích 

thiết thực mang lại. 

  4.2. Công tác di dân, tái định cư hoàn thành tốt là nhờ có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các ngành, địa phương liên quan trong tổ chức thực hiện; chính sách hỗ 

trợ người dân di dời được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. 

 4.3. Thực hiện bố trí dân cư theo hình thức xen ghép là chủ yếu, đặc biệt ưu 

tiên với những hộ có điều kiện về đất ở, vì đây là những hộ nhanh ổn định đời 

sống. Bố trí xen ghép hạn chế việc đào, đắp đất gây sạt lở và tiết kiệm được kinh 

phí xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư. 

 4.4. Công tác lựa chọn địa điểm, quy hoạch điểm tái định cư gắn kết giữa 

nơi ở với nơi sản xuất, phù hợp với phong tục, tập quán của người dân; cơ sở hạ 

tầng thiết yếu các khu tái định cư được xây dựng đồng bộ, đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho đời sống của người dân tái định cư.  

 

Phần thứ hai 

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ SẮP XẾP DÂN CƢ VÙNG MIỀN NÚI QUẢNG NAM 

GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Những căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về ban hành Chương trình công tác năm 2021; 
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- Thông báo số 140/TB-UBND ngày 16/4/2021 về Kết luận của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp thông qua một số nội dung trình kỳ họp thứ 

nhất HĐND tỉnh khóa X.  

2. Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết 

Thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND 

tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, 

định hướng đến năm 2025 (Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 

HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017-2020, định hướng đến năm 2025 (Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND); 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 3166/QĐ-

UBND ngày 22/10/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2018/NQ-

HĐND; phân công nhiệm vụ, giao nhiệm cụ thể cho từng Sở, ngành và địa phương 

để triển khai thực hiện, bao gồm nhiệm vụ thường xuyên và một số nhiệm vụ ưu 

tiên thực hiện tại Điều 1, 2, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND và Điều 1, Nghị 

quyết số 31/2018/NQ-HĐND.   

Qua gần 04 năm thực hiện Cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư quy định 

tại Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề ra 

các giải pháp thực hiện trong thời gian sắp đến. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả 

tích cực trong công tác sắp xếp, ổn định dân cư miền núi; tuy nhiên, trong quá 

trình triển khai thực hiện Cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư đã xuất hiện một 

số tồn tại, vướng mắc cần phải khắc phục; đồng thời cần có một cơ chế mới để 

thực hiện trong giai đoạn 2021 -2025 cho phù hợp với tình hình mới, cụ thể:  

a) Tình hình thiên tai  

- Biến đổi khí hậu và diễn biến thiên tai trong những năm gần đây: Hàng 

năm, tỉnh Quảng Nam phải hứng chịu nhiều cơn bão (kèm theo mưa lớn gây lũ lụt, 

sạt lở đất), mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, cơ sở vật chất, tài sản. Bên 

cạnh đó, ở một số khu vực thường xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn dẫn đến tình 

trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Trong những năm qua, do chịu tác động 

của biến đổi khí hậu (BĐKH), tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thu Bồn, Vu 

Gia, bờ biển Cửa Đại (Hội An) và ngập lụt cho các huyện trung du, đồng bằng; 

gây sạt lở núi, lũ ống lũ quét ở các huyện miền núi. BĐKH cũng ảnh hưởng trực 

tiếp đến đời sống người dân và sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên nước, 

môi trường. 

Đặc biệt, tình hình bão lũ (lũ ống, lũ quét), sạt lở đất (nhất là sạt lở đất núi) 

thời gian qua trên địa bàn miền núi của tỉnh diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây 

thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Cụ thể như cơn bão số 09 ngày 28/10/2020 

đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, làm hư hỏng nhiều 

nhà dân, làm sạt lở đất tại nhiều điểm, gây ách tắt giao thông nhiều tuyến đường ở 

các huyện miền núi; đặc biệt đã làm sạt lở núi với khối lượng lớn, vùi lấp nhiều 
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người trên địa bàn huyện Nam Trà My (19 người chết, 13 người mất tích), Phước 

Sơn (09 người chết, 04 người mất tích), Bắc Trà My (01 người chết). 

- Dự báo tình hình những năm sắp đến: BĐKH là một trong những thách 

thức lớn nhất đối với nhân loại, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và 

môi trường trên phạm vi toàn cầu. Nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng gây ngập 

lụt, gây nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng  nông nghiệp, gây rủi ro lớn đối với 

công nghiệp và các hệ thống kinh tế - xã hội trong tương lai. Vấn đề BĐKH đã, 

đang và sẽ làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn 

cầu như năng lượng, nước, lương thực, xã hội, việc làm,... và có nguy cơ tác động 

ngày càng lớn hơn, gây ra các hiện tượng thiên tai sẽ ngày càng khốc liệt, phức tạp 

và khó lường hơn trước.  

Diễn biến thiên tai ngày càng khốc liệt hơn trước, trong khi công tác dự báo, 

cảnh báo sớm về lũ quét, sạt lở núi còn gặp khó khăn; các giải pháp nhằm giảm 

thiểu tác động của thiên tai đối với con người về lâu dài cần nhiều thời gian nghiên 

cứu và thực hiện. Vì vậy, việc di dời, sắp xếp dân cư vùng thiên tai là giải pháp rất 

quan trọng để chủ động phòng ngừa, hạn chế  những rủi ro do thiên tai gây ra. 

b) Đặc điểm phân bố dân cư ở miền núi  

Qua kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số tỉnh Quảng 

Nam thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019 là 1.495.812 người, nữ giới có 

760.226 người chiếm hơn 50,8%; nam giới có 735.586 người, chiếm 49,2%. Trong 

đó, dân số của 09 huyện miền núi của tỉnh khoảng 330.404 người, chiếm tỷ lệ 22% 

dân số toàn tỉnh.  

Tại các huyện miền núi, nhất là ở 06 huyện miền núi cao, dân cư thường 

phân bố theo bản, nóc rất chật chội; còn nhiều hộ dân sống phân tán, nhỏ lẻ; có 

điểm dân cư ở nơi xa xôi, hẻo lánh rất khó khăn, không có điều kiện để đầu tư kết 

cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất; vẫn còn một số hộ sống trong khu vực 

bảo vệ của rừng phòng hộ, đặc dụng. Do địa hình miền núi rất phức tạp, có độ dốc 

lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông, suối. Các khu dân cư ở chân núi, lưng chừng núi 

tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất; các khu dân cư ở khu vực trũng thấp thì dễ bị lũ ống, lũ 

quét. 

c) Nhu cầu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn miền núi giai đoạn 

còn rất lớn: Theo số liệu báo cáo của UBND các huyện miền núi tại thời điểm đầu 

năm 2021, nhu cầu bố trí dân cư trên địa bàn miền núi giai đoạn 2021-2025 

khoảng hơn 7.800 hộ; đặc biệt trong đó có gần 2.400 hộ vùng thiên tai cần phải di 

dời, bố trí sắp xếp để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão (Chi tiết 

tại Phụ lục IV kèm theo). 

d) Để thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư được liên tục: Đến hết 

năm 2020, mốc thời gian để thực hiện Cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư quy định tại 

Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND đã hết, cần 

phải ban hành Nghị quyết mới để tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 

2021-2025.  



9 
 

 

 

 

đ) Khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ chế cũ: Đối tượng hỗ trợ sắp xếp, 

ổn định dân cư quá rộng, chưa cụ thể; chưa có quy định về điều kiện được hỗ trợ; một 

số nội dung, mức hỗ trợ chưa phù hợp, chưa sát với thực tế; chưa có kinh phí hỗ trợ 

công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý thực hiện đối với cấp huyện, xã; hỗ trợ hộ di dời 

chỉnh trang tại chỗ do có chia sẻ đất ở cho hộ mới đến theo Nghị quyết 31/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh còn rất thấp, mới đạt 4,2% chỉ tiêu giao; chỉ tiêu số hộ sắp 

xếp chỗ ở và ổn định sản xuất đến năm 2025 cần điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 

Xuất phát từ các yêu cầu nêu trên, để việc thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, 

ổn định dân cư được liên tục, không bị gián đoạn; nhất là hỗ trợ sắp xếp, ổn định 

dân cư cho các hộ dân vùng thiên tai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong 

mùa mưa bão sắp đến; UBND tỉnh xét thấy cần thiết phải trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết mới về sắp xếp dân cư vùng miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-

2025 để thay thế cho Cơ chế sắp xếp, ổn định dân cư quy định tại Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu chung 

Tập trung ưu tiên bố trí, sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất gắn với quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác nhằm phòng, tránh và giảm nhẹ 

thiệt hại do thiên tai; ổn định về chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp 

cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo bền vững và an sinh xã hội khu vực miền núi.  

Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn 

miền núi của tỉnh. 

 b) Mục tiêu cụ thể 

Giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư cho 7.821 hộ, bao 

gồm: 2.358 hộ dân vùng thiên tai và cư trú trong khu rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ; 5.463 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó: 

  - Giai đoạn 2021 – 2022 thực hiện hỗ trợ cho 2.358 hộ, gồm: 2.333 hộ dân 

vùng thiên tai và 25 hộ dân cư trú trong khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

  - Giai đoạn 2023 – 2025 thực hiện hỗ trợ cho 5.463 hộ dân vùng đặc biệt 

khó khăn. 

2. Nhiệm vụ  

- Các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông 

thôn mới và các quy hoạch liên quan trên địa bàn 9 huyện miền núi để làm cơ sở 

cho việc điều tra, khảo sát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư 

để triển khai thực hiện.  

- Các địa phương chịu trách nhiệm lựa chọn địa điểm bố trí dân cư đảm bảo 

điều kiện về đất ở, đất sản xuất, quỹ đất dự phòng đáp ứng nhu cầu về gia tăng dân 
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số, thuận lợi trong việc kết nối các hạ tầng về giao thông, điện, nguồn nước, y tế, 

giáo dục, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân… 

- Nhà nước hỗ trợ kinh phí trực tiếp đến hộ dân theo định mức để thực hiện 

sắp xếp, ổn định dân cư đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ưu tiên 

bố trí các hộ gia đình bị uy hiếp bởi thiên tai cần di dời khẩn cấp; di dời các hộ dân 

ra khỏi các khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; sắp xếp lại các hộ 

dân vùng đặc biệt khó khăn, hộ dân tộc thiểu số sống phân tán, rải rác ở khu vực 

xa xôi, hẻo lánh không có điều kiện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu 

hoặc không đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống.   

- Phạm vi bố trí, sắp xếp dân cư chủ yếu trên địa bàn xã để cự ly di chuyển 

ngắn, tránh xáo trộn về dời sống và sản xuất; bố trí theo hình thức xen ghép vào 

các khu dân cư hiện hữu là chủ yếu hoặc mở rộng các khu dân cư hiện hữu để bố 

trí thêm. Trường hợp thật cần thiết mới san lấp mặt bằng xây dựng các khu dân cư 

tập trung, trong san lấp phải đảm bảo các giải pháp kỹ thuật phù hợp địa hình, hạn 

chế thấp nhất việc san ủi làm thay đổi kết cấu tự nhiên gây nguy cơ sạt lở. Bố trí 

dân cư hướng tới hình thành các điểm dân cư theo tiêu chí nông thôn mới. 

3. Giải pháp chủ yếu 

a) Về thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức: Huy động sự tham gia của 

các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên 

truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước về công tác bố trí, sắp xếp dân cư; nâng cao nhận thức, tính chủ động, vai trò 

chủ thể của nhân dân miền núi trong thực hiện và hưởng lợi; khắc phục tư tưởng 

trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước.  

b) Về quy hoạch: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực 

hiện quy hoạch. Rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch các loại rừng của từng 

địa phương để quy hoạch phát triển các khu, điểm dân cư gắn với quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện, địa hình của địa phương và gần khu 

vực đất sản xuất, đất rừng được giao khoán, bảo vệ. Trong quy hoạch, rà soát bố 

trí đất ở cho hộ sắp xếp dân cư đều phải đảm bảo nơi ở mới không bị thiên tai đe 

dọa, nhất là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. 

c) Về đất đai: Tăng cường trách nhiệm của UBND các huyện trong cân đối 

quỹ đất để bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ sắp xếp, ổn định dân cư theo đúng 

quy định của Luật đất đai hiện hành và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

  d) Về huy động nguồn lực: Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và 

hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về bố trí sắp xếp, ổn định 

dân cư. Lồng ghép nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương 

trình mục tiêu và các chính sách khác,... thực hiện trên địa bàn miền núi để đảm 

bảo tập trung, hạn chế phân tán nguồn lực và chồng chéo trong quản lý, tạo sự chủ 

động cho các địa phương trong việc huy động nguồn vốn để thực hiện đạt chỉ tiêu 

đề ra.  

II. QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ SẮP XẾP DÂN CƢ  
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  1. Về phạm vi điều chỉnh 

Quy định cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh 

giai đoạn 2021-2025 (bao gồm các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, 

Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn). 

 2. Về đối tƣợng áp dụng 

 2.1. Hộ gia đình có nhu cầu bức xúc về chỗ ở cần phải di dời, bố trí dân cư 

(gọi tắt là hộ di dời chỗ ở), bao gồm:  

 a) Hộ dân vùng thiên tai cần phải di dời để đảm bảo an toàn: Hộ gia đình mất 

nhà ở, đất ở do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất, lốc xoáy; hộ gia đình sống ở 

vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ nguy hiểm, lốc xoáy; 

  b) Hộ gia đình sống trong các khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng cần phải di dời ra khỏi rừng, bố trí để ổn định lâu dài; 

  c) Hộ gia đình vùng đặc biệt khó khăn cần phải di dời bố trí để ổn định lâu 

dài: Hộ dân sống phân tán; hộ dân sống ở các khu vực xa xôi, hẻo lánh không có 

điều kiện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, không đảm bảo điều kiện 

phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 

* Trong giai đoạn 2017-2020, đối tượng áp dụng của Nghị quyết 

12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 31/2028/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quá rộng 

như: hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã khu vực III- vùng đặc biệt khó khăn, các hộ 

cần thiết phải sắp xếp bố trí lại; điều kiện để hộ được hỗ trợ chưa được hướng dẫn 

cụ thể nên một số huyện đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ là hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số, hộ nghèo ở xã khu vực III - vùng đặc biệt khó khăn chưa có nhà ở, đang sống ở 

moong, chòi, chái tạm, mái che chung với bố mẹ, nhà bố mẹ không di dời hoặc thực 

hiện hỗ trợ đối với trường hợp hộ dân tộc thiểu số mà một nhà có hai hộ sinh sống, 

nhà bố mẹ di dời và cả hai hộ cùng hưởng chính sách hỗ trợ (đã xảy ra tại các huyện 

Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn). Do đó, trong giai đoạn này cần 

xác định lại đối tượng hộ cho phù hợp với tình hình thực tế ở khu vực miền núi 

của tỉnh, đó là các hộ dân tộc thiểu số sống phân tán hoặc sống ở khu vực xa xôi, 

hẻo lánh nơi không có điều kiện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, 

không đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống. 

Đối với các đối tượng hộ vùng đặc biệt khó khăn được UBND tỉnh đề xuất
1
 

Trung ương thực hiện hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2025 theo chính sách sắp xếp, 

bố trí, ổn định dân cư của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Tiểu dự án 1 – dự án 

2), nhưng hiện nay Chương trình này chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

nên chưa lồng ghép thực hiện cùng với Đề án này.  

  2.2. Hộ gia đình di dời nhà ở trong phạm vi mảnh đất đang ở để chia sẽ đất ở 

cho hộ gia đình thực hiện di dời chổ ở (đối tượng tại tiết 2.1, điểm 2, mục II phần 

này) đến ở (gọi tắt là hộ di dời chỉnh trang tại chỗ). 

                                           
1
 Báo cáo số 297/BC-UBND ngày 30/9/2020 gửi UBDT Trung ương về nhu cầu và khái toán kinh phí thực hiện 

Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 
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  3. Nguyên tắc thực hiện và điều kiện đƣợc hỗ trợ 

  1. Nguyên tắc thực hiện 

a) Sắp xếp, bố trí dân cư phải gắn với đất sản xuất và phù hợp quy hoạch 

xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác trên địa bàn. Ưu tiên bố trí ổn 

định dân cư để phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, trong đó các hộ có 

nguy cơ cao hơn thì được ưu tiên thực hiện trước. 

b) Bố trí ổn định dân cư phải đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán sinh 

hoạt, sản xuất của người dân địa phương; trên cơ sở nguyện vọng và sự đồng thuận 

của người dân, cộng đồng dân cư. Đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo 

vệ an ninh quốc phòng, môi trường sinh thái. Đảm bảo kết cấu hạ tầng thiết yếu và 

phát triển sản xuất.  

c) Phạm vi sắp xếp, bố trí dân cư chủ yếu trên địa bàn xã. Bố trí dân cư theo 

hình thức xen ghép là chủ yếu, đối với những khu vực không thể bố trí xen ghép 

thì mới xem xét xây dựng điểm sắp xếp dân cư tập trung nhưng hạn chế thấp nhất 

việc san ủi gây sạt lở. 

d) Đối với nội dung hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình, người dân là chủ thể thực 

hiện, nhà nước hỗ trợ theo định mức. 

đ) Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ 01 lần.  

e) Trường hợp trong cùng thời điểm mà có nhiều chính sách hỗ trợ cùng 

một nội dung thì hộ hưởng lợi được chọn chính sách hỗ trợ có lợi nhất. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

a) Điều kiện được hỗ trợ: Hộ gia đình có nhà ở riêng phải di chuyển nhà đến 

nơi ở mới theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

b) Các trường hợp không được hỗ trợ: 

- Hộ gia đình có nhiều nhà ở (hai nhà ở trở lên) trên cùng địa bàn một xã mà 

có ít nhất một nhà không nằm tại khu vực cần phải di dời. 

- Hộ gia đình sống ở moong, chòi, chái tạm, mái che chung với bố mẹ hay 

hộ khác. 

- Hộ gia đình đã hưởng chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước 

sinh hoạt, điện sinh hoạt, đường dân sinh, nhà vệ sinh và tường rào theo các 

chương trình, dự án khác có sự trùng lắp với nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị 

quyết này.  

 

4. Nội dung và định mức hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình 

4.1. Hỗ trợ hộ di dời chỗ ở: 

a) Bố trí đất ở theo quy hoạch khu dân cư mới, khu xen cư có diện tích tối 

thiểu 150m
2
/hộ (do UBND các huyện chịu trách nhiệm cân đối quỹ đất để hỗ trợ). 

b) Hỗ trợ di chuyển nhà: 20 triệu đồng/hộ. 

c) Hỗ trợ san lấp nền nhà: 30 triệu đồng/nền nhà/hộ. 
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d) Hỗ trợ nước sinh hoạt: 1,5 triệu đồng/hộ. 

e) Hỗ trợ đường dây điện đấu nối đến từng hộ (phần sau công tơ), chiều dài 

tối đa 100m/hộ: không quá 3,5 triệu đồng/hộ. 

f) Hỗ trợ làm đường dân sinh bêtông ximăng, chiều dài tối đa tối đa 

100m/hộ: không quá 10 triệu đồng/hộ. 

g) Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ để khai hoang tạo quỹ đất hoặc để chuyển 

nhượng đất sản xuất cho các hộ chưa có đất sản xuất hoặc chưa có đủ đất sản xuất 

theo định mức. 

h) Hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới: 40 triệu đồng/hộ. 

i) Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): 5 triệu/hộ. 

* Các nội dung hỗ trợ tiếp tục thực hiện nhƣ cơ chế cũ: Giữ nguyên nội 

dung và định mức hỗ trợ, bao gồm: Hỗ trợ đất ở, di chuyển nhà, san lấp nền nhà, 

nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, làm đường dân sinh, đất sản xuất. 

  * Các nội dung hỗ trợ bổ sung lần này: 

- Hỗ trợ vật liệu làm nhà tại ở mới với mức 40 triệu đồng/hộ.  

Nội dung hỗ trợ này xuất phát từ thực tế theo dõi trong quá trình thực hiện 

và đề xuất của các địa phương miền núi, cụ thể: Nhà ở của các đối tượng được hỗ 

trợ theo cơ chế sắp xếp dân cư tại Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

phần lớn là nhà gỗ đã qua quá trình sử dụng nên khi tháo dỡ để di dời đến nơi khác 

hầu hết hƣ hỏng nặng, đối tượng di dời ở các huyện miền núi chủ yếu là hộ 

nghèo có đời sống khó khăn, trong khi đó hiện nay Chính phủ đã dừng việc khai 

thác rừng tự nhiên, do đó cần phải có cơ chế hỗ trợ vật liệu khác để người dân 

hoàn thiện lại ngôi nhà sau khi di dời.  

Theo nội dung hỗ trợ làm nhà tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 

(nhà ở hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới: 40 triệu đồng/hộ; nhà ở phải sửa 

chữa khung, tường và thay mới mái: 20 triệu đồng/hộ); Cơ chế hỗ trợ nhà ở theo 

Đề án tổng thể về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030 đã được Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư tại Báo cáo 

số 249/BC-CP ngày 21/5/2020 thì mức hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở với mức là 

80 triệu đồng/căn/hộ, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ; 

ngân sách địa phương hỗ trợ tối thiểu 4 triệu đồng/hộ; vay vốn từ Ngân hàng Chính 

sách xã hội 25 triệu đồng/hộ, thời gian vay tối đa là 15 năm với mức lãi suất bằng 

50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo quy định hiện hành và hỗ trợ từ cộng đồng, 

doanh nghiệp, gia đình, dòng họ và các nguồn vốn khác tối thiểu 11 triệu đồng/hộ; 

UBND huyện Nam Trà My đề xuất mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ, UBND huyện 

Phước Sơn đề xuất mức hỗ trợ 140 triệu đồng/nhà như mức hỗ trợ xây dựng nhà ở 

cho các hộ bị thiệt hại do bão số 9, tháng 10/2020. 

Qua nghiên cứu nội dung hỗ trợ, đề xuất nêu trên, UBND tỉnh đề xuất mức 

hỗ trợ nội dung hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới với mức 40 triệu đồng/hộ 

(tương đương mức hỗ trợ nhà ở hư hỏng nặng phải xây mới tại Quyết định số 
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22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thực tế 

của địa phương miền núi). 

- Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh) với mức 5 triệu/hộ. 

Việc bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2017-2020 theo cơ chế hỗ trợ tại Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND phần lớn các hộ 

dân được bố trí theo hướng tập trung về một khu vực nhất định để thuận tiện trong 

việc bố trí cơ sở hạ tầng cần thiết. Việc bố trí sắp xếp nơi về ở tập trung về một 

khu vực nhất định sẽ phát sinh vấn đề về vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra, theo 

dõi ở các điểm dân cư sau sắp xếp, một số hộ dù kinh tế khó khăn nhưng phải xây 

dựng thêm nhà vệ sinh tự hoại để đảm bảo vệ sinh môi trường, làm phát sinh thêm 

phần kinh phí đáng kể cho các hộ. Do đó, nhà nước cần phải hỗ trợ thêm một phần 

kinh phí  hỗ trợ hộ thực hiện sau di dời để làm nhà vệ sinh nhằm đảm bảo vệ sinh 

môi trường. Nội dung đã được nhiều địa phương đề nghị trong các buổi kiểm tra, 

làm việc; xuất phát từ thực tế đó, UBND tỉnh thống nhất đề xuất mức hỗ trợ chung 

cho nội dung này là 5 triệu đồng/hộ (nội dung đề xuất trên cơ sở tham khảo Quyết 

định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam quy 

định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam). 

4.2. Hỗ trợ hộ di dời chỉnh trang tại chỗ:  

a) Hỗ trợ di chuyển nhà: 20 triệu đồng/hộ. 

b) Hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới: 40 triệu đồng/hộ. 

c) Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): 5 triệu/hộ. 

* Các nội dung hỗ trợ tiếp tục thực hiện nhƣ cơ chế cũ: Giữ nguyên nội 

dung và định mức hỗ trợ di chuyển nhà. 

  * Các nội dung hỗ trợ bổ sung lần này: Bổ sung nội dung hỗ trợ vật liệu 

làm nhà và nhà vệ sinh (như đã nêu ở trên). 

5. Kinh phí quản lý triển khai thực hiện cơ chế 

Kinh phí hàng năm để huyện, xã quản lý triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ 

sắp xếp dân cư tối đa bằng 0,35% tổng kinh phí giao cho địa phương để hỗ trợ cho 

hộ sắp xếp, ổn định dân cư. Kinh phí quản lý triển khai thực hiện cơ chế được 

phân chia theo tỷ lệ: Cấp xã tối đa bằng 0,3%; cấp huyện tối đa bằng 0,05%. 

 Trong quá trình thực hiện cơ chế sắp xếp dân cư trong giai đoạn 2017-2020, 

UBND tỉnh nhận thấy để thực hiện tốt cơ chế này cần có sự vào cuộc quyết liệt, sự 

sâu sát của cán bộ chuyên môn thuộc huyện, xã trong việc theo dõi, tuyên truyền, 

vận động, hướng dẫn người dân thực hiện. Với địa hình đồi núi, khối lượng thực 

hiện lớn, đối tượng phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số sống phân tán, rải 

rác, nếu không có sự theo dõi, giám sát, hướng dẫn sẽ khó thực hiện hoàn thành, 

trong khi thực hiện cơ chế này trong giai đoạn vừa qua không có hỗ trợ chi phí 

quản lý cho cấp huyện và xã. Xuất phát từ thực tế này và đề nghị của các huyện 

miền núi, UBND tỉnh thống nhất đề xuất HĐND tỉnh thống nhất hỗ trợ kinh phí 
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hàng năm để huyện, xã triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp dân cư và bằng 

0,35% vốn giao cho địa phương, mức cụ thể: cấp xã 0,3%; cấp huyện 0,05%. Mức 

hỗ trợ đề xuất trên cơ sở tham khảo kinh phí quản lý về hỗ trợ người có công với 

cách mạng về nhà ở tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ, cụ thể tại Quyết định này quy định mức tối đa không quá 0,5% 

tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách theo quy định. 

6. Kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cƣ; nhu cầu kinh phí và nguồn vốn 

thực hiện giai đoạn 2021-2025 

  6.1. Tổng hợp nhu cầu hộ sắp xếp, ổn định dân cƣ  

 Trên cơ sở số liệu của UBND các huyện đề xuất tại thời điểm đầu năm 2021 

(hộ dân vùng thiên tai; khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) và số liệu UBND tỉnh 

đã đề xuất Trung ương thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2030 (hộ dân vùng đặc biệt khó khăn); tổng hợp nhu cầu sắp xếp, 

ổn định dân cư trên địa bàn 09 huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025 như 

sau: 

  * Tổng nhu cầu sắp xếp di dời nhà ở giai đoạn 2021-2025 ở 9 huyện miền 

núi là 7.821 hộ; trong đó:  

  - Phân chia theo nguyên nhân sắp xếp, bố trí dân cư:  

 + Hộ dân vùng thiên tai cần phải di dời để đảm bảo an toàn: 2.333 hộ.  

  + Hộ dân sống trong khu bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: 25 hộ. 

 + Hộ dân vùng đặc biệt khó khăn: 5.463 hộ. 

 - Phân chia theo hình thức di dời:  

  + Hộ di dời chỗ ở: 7.608 hộ.  

 + Hộ di dời chỉnh trang tại chỗ (vùng đặc biệt khó khăn): 213 hộ. 

 (Chi tiết tại phụ lục IV, V) 

 6.2. Đề xuất chỉ tiêu kế hoạch hộ sắp xếp, ổn định dân cƣ giai đoạn 

2021-2025: 

   Theo chỉ tiêu sắp xếp, ổn định dân cư tại Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh đến năm 2020, số hộ sắp xếp di dời chỗ ở là 5.000 hộ. Đến cuối 

năm 2020 có 6.742 hộ được hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư (vượt 1.672 hộ so với 

chỉ tiêu giao), với tổng kinh phí đã thực hiện hỗ trợ hơn 349 tỷ đồng (tổng kinh phí 

đã giao là 385 tỷ đồng; tổng kinh phí dự kiến cho cả giai đoạn là 400 tỷ đồng), 

mức hỗ trợ bình quân mỗi hộ tính theo tổng vốn đã giao là 385.000 triệu 

đồng/6.742 hộ = 57,1 triệu đồng/hộ, bằng 71,4% so với mức hỗ trợ tối đa theo quy 

định cho một hộ (80 triệu đồng/hộ). 

  Tổng nhu cầu di dời, sắp xếp dân cư giai đoạn 2021-2025 là 7.821 hộ. 

Trong đó: có 2.333 hộ vùng thiên tai cần phải ưu tiên di dời để đảm bảo an toàn 

cho người dân trong mùa mưa bão; 25 hộ sống trong khu bảo vệ rừng đặc dụng, 

rừng phòng hộ cần thực hiện để đảm bảo cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và ổn 
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định lâu dài cho các hộ dân (tổng số hộ thuộc 2 đối tượng này là 2.358 hộ) và 

5.463 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn (gồm: 5.250 hộ di dời chỗ ở và 213 hộ di dời 

chỉnh trang tại chỗ).  

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm 

kỳ (2020-2025) đã chỉ rõ: “giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 “Hoàn 

thành việc bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới…”.  

Vì vậy, UBND tỉnh đề xuất chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư 

trong giai đoạn 2021-2025 là 7.821 hộ, bao gồm:  

- Nhóm đối tượng hộ thứ nhất: 2.358 hộ, gồm: 

+ Các hộ vùng thiên tai cần phải di dời để đảm bảo an toàn: 2.333 hộ;  

+ Các hộ sống trong khu bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ: 25 hộ. 

 - Nhóm đối tượng hộ thứ hai: 5.463 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn. 

(Chi tiết tại phụ lục V) 

 6.3. Nhu cầu và nguồn vốn hỗ trợ  

Từ chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ hộ sắp xếp, ổn định dân cư, tổng hợp nhu cầu và 

nguồn vốn hỗ trợ như sau: 

 6.3.1. Nhu cầu kinh phí: 

  Tổng nhu cầu kinh phí: 968.222 triệu đồng (Lấy tròn 968.000 triệu đồng). 

 - Hỗ trợ trực tiếp hộ sắp xếp di dời chỗ ở: 964.845 triệu đồng (Lấy tròn 

964.700 triệu đồng). 

  + Hộ di dời chỗ ở: 7.608 hộ x 125 triệu đồng/hộ = 951.000 triệu đồng; 

  (Trong đó: 125 triệu đồng/hộ là tổng mức hỗ trợ tối đa cho một hộ được 

phân tích tại tiết 4.1, điểm 4, mục II, phần này) 

 + Hộ di dời chỉnh trang tại chỗ: 213 hộ x 65 triệu đồng/hộ = 13.845 triệu 

đồng. 

  (Trong đó: 65 triệu đồng/hộ là tổng mức hỗ trợ tối đa cho một hộ được phân 

tích tại tiết 4.2, điểm 4, mục II, phần này) 

* Nếu lấy mức hỗ trợ bình quân mỗi hộ giai đoạn 2017-2020 để quy chiếu 

thì kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ giai đoạn này khoảng 690 tỷ đồng (964.700 

triệu đồng x 71,4%).  

 - Quản lý, triển khai thực hiện Cơ chế: 0,35% x 964.845 triệu đồng =  3.377 

triệu đồng (Lấy tròn 3.300 triệu đồng). 

 Đối với kinh phí quản lý, triển khai thực hiện cơ chế được bố trí theo tỷ lệ % 

tổng nguồn kinh phí giao để hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư và được thanh quyết 

toán theo số vốn thực tế giải ngân hỗ trợ. 

 (Chi tiết tại phụ lục VI) 

 6.3.2 Nguồn vốn 
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a) Tổng kinh phí thực hiện: Dự kiến khoảng 968.000 triệu đồng, trong đó: 

hỗ trợ trực tiếp cho hộ sắp xếp, ổn định dân cư khoảng 964.700 triệu đồng; quản 

lý, triển khai thực hiện cơ chế khoảng 3.300 triệu đồng. 

b) Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện.  

- Vốn ngân sách tỉnh: Hỗ trợ trực tiếp cho hộ sắp xếp, ổn định dân cư 

(964.700 triệu đồng). 

- Vốn ngân sách huyện: Chi cho công tác quản lý, triển khai thực hiện cơ 

chế, chính sách (3.300 triệu đồng). 

* Đối với việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách 

khác trên địa bàn (nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; các chương trình mục tiêu 

quốc gia, các chương trình mục tiêu và chính sách khác): Do Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2025 nên không thể lồng ghép thực hiện trong Đề án này. 

Sau khi Trung ương ban hành chính sách Chương trình MTQG phát triển kinh tế - 

xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh sẽ đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung lồng ghép nguồn vốn để thực hiện cụ thể, phù hợp. 

6.3.3. Phân kỳ vốn  

  Tổng kinh phí dự kiến khoảng 968.000 triệu đồng. Kinh phí bố trí bình quân 

một năm trong giai đoạn 2021-2025 là 193.600 triệu đồng. 

  a) Trong giai đoạn 2021-2022 ưu tiên thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân 

cư cho các hộ dân vùng thiên tai, các hộ sống trong khu vực bảo vệ của rừng 

phòng hộ, rừng đặc dụng. 

 - Năm 2021: 100.000 triệu đồng (tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 

09/12/2020, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư cho 

các huyện miền núi tổng cộng là 36.000 triệu đồng); 

  - Năm 2022 khoảng: 194.700 triệu đồng. 

  b) Giai đoạn 2023 – 2025 thực hiện bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho các 

hộ dân vùng đặc biệt khó khăn: Dự kiến bố trí mỗi năm khoảng 224.100 triệu 

đồng.  

 (Chi tiết tại phụ lục VII) 

Phần thứ ba 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

UBND tỉnh chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho các Sở, Ngành ở tỉnh và 

địa phương như sau: 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách, xây dựng kế hoạch 

(trung hạn, hằng năm) bảo đảm kinh phí hàng năm trình UBND tỉnh báo cáo Hội 
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đồng nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách cho các địa phương để thực hiện theo 

kế hoạch. 

- Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị bổ sung nguồn kinh phí 

hỗ trợ, đầu tư cho các huyện miền núi, đặc biệt trong thực hiện các chính sách hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới. 

2. Sở Tài chính  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối dự toán ngân sách tỉnh hằng 

năm (chi sự nghiệp) đảm bảo yêu cầu mục tiêu tổ chức thực hiện Đề án. 

- Hướng dẫn các địa phương về hồ sơ, thủ tục giải ngân, thanh quyết toán kinh 

phí thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành 

- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư; các nội dung hỗ 

trợ san lấp nền nhà, di chuyển nhà, nước sinh hoạt và đất sản xuất.  

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hằng năm về sắp xếp, ổn định dân cư miền núi 

gắn với sản xuất, phù hợp với xây dựng nông thôn mới và phối hợp với các Sở: Kế 

hoạch và  Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ hàng năm cho 

các địa phương. 

- Đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn 

mới; phối hợp với các địa phương lồng ghép nguồn vốn để thực hiện Đề án này. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức sơ kết và tổng kết 

tình hình thực hiện đề án. 

4. Ban Dân tộc tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền 

vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách về dân 

tộc và miền núi, trong đó tập trung vận động người dân tiếp tục thực hiện Cơ chế 

hỗ trợ sắp xếp dân cư, Cơ chế thoát nghèo bền vững và các cơ chế khác của tỉnh 

về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội miền núi; định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện 

cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan, tham 

mưu triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở. 

6. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 
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Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, cơ chế 

chính sách thoát nghèo bền vững; phối hợp với các địa phương lồng ghép nguồn vốn 

để thực hiện Đề án này. 

7. Sở Công Thƣơng 

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện nội dung hỗ trợ điện sinh hoạt. 

8. Sở Giao thông vận tải 

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện nội dung hỗ trợ đường dân sinh. 

9. Sở Xây dựng 

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện nội dung hỗ trợ vật liệu làm nhà ở và hỗ trợ xây dựng công trình 

vệ sinh (nhà vệ sinh) và cải tạo xây dựng hàng rào khuôn viên nhà ở. 

10. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện nội dung Đề án này cũng như các cơ 

chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội miền núi. 

11. Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn 

thể liên quan 

- Phối hợp với các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

giáo dục, nâng cao nhận thức, phổ biến các cơ chế, chính sách liên quan đến người 

dân. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị trong thực hiện các nội 

dung Đề án này. 

- Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể cấp huyện 

phối hợp, giám sát UBND các huyện trong công tác triển khai thực hiện các nội 

dung Đề án này, đảm bảo phát huy sức mạnh tổng hợp ở cơ sở. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện miền núi 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này trên địa bàn huyện một 

cách cụ thể, chi tiết cho cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm; 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện. 

- Chủ động lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện; đồng thời, có 

tăng cường kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ nguồn vốn 

ngoài ngân sách để triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu của Đề án. 

- Định kỳ 6 tháng, hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án của năm kế 

hoạch (chỉ tiêu, nguồn vốn và kết quả thực hiện) và dự kiến kế hoạch thực hiện 

năm sau (tổng hợp chung vào báo cáo phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân 

sách) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu giao kế 

hoạch hằng năm./.  
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