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UBND TINH QUANG NAM 
SO'XAYDVNG 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttu do - Hinh phtic 

S:bS/BC-SXD Qung Nam, ngay23 tJng P mirn 2021 

BAO CÁO 
Tip thu, giãi trInh kin các Thành viên UBND tinh và các S ngành, dja 

phu'o'ng v dr thão Nghj quyt Quy cl!nh mt?c Ii trq xây dirng chôil phông trñ 
bão, Lu trên dia  bàn finh giai do,n 2021-2025 

KInh gü'i: Uy ban nhân dan tinh Quàng Nam 

Thirc hin chi do ci.'ia UBND tinh ti Cong van s 5268/UBND-KTN ngày 
13/8/2021 ye phuang an h tr xây dimg chôi/ phOngtrU bao, lü trën da ban tinh 
giai dotn 2021-2025; Si Xây dirng dã xây d%rng Dê an ho trç xây dirng chôi/ 
phông tri bAo, lü trên da bàn tinh giai don 2021-2025; gi:ri lay kiên các So, 
Ban, ngành lien quan; UBND các huyn, thj xà, thành phô và lay kiên Chü tjch, 
các Phó ChU tjch UBND tinh và các Thành viên UBND tinh ye dr thão Nghj 
quyêt; SO Xây dirng tong hcp, tiêp thu và giãi trInh ' kiên Thành viên UBND 
tinh, các SO ngành lien quan và các dja phuo'ng ye d,r thào Nghj quyêt Quy djnh 
mOc ho trg xay d1mg nhà, chôi, phông, chông bão, itt trén dja bàn tinh giai don 
202 1-2025 nhu sau: 

1. Tong h9p ' kin các Thành viên UBND tinh 

TT Ten, chfrc vi Thành vien 
UBND tinh 

Y kiên 
Chu'a 
nhân 

duoc 5 
kin 

Th6ng 
nhât 

thông 
qua 

Chinhstt'a 
và thông 

nhât thông 
qua 

Không 
thông 
qua 

01 Ong Lê TrI Thanh - ChU tjch 
UBND tinh 

02 Ong Nguyn I-Ing Quang - 
PCT UBND tinh 

03 Ong Trân Van Tan - PCT 
UBND tinh 

04 Ong Ho Quãng BOu - PCT 
UBND tinh 

05 Ong Trân Anh Tun - PCT 
UBND tinh 

06 Ong Lê Trung Thành - UVUB, 
Chi huy trixOng BCHQS tinh 

07 
Ong Nguyn Dirc Dung

- UVUB, Giám doe Cong an tinh 

08 
Ong Nguyn Nhu Công, 
UVUB, Chánh VP UBND tinh 
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09 
Ba Trn Thj Kim Hoa - UVUB, 
Giárn doe S& Ni vii 

10 
Ong Dng Phong - UVUB, 
Giam dôc S Tài chInh 

x 

11 
Ong Nguyn Quang Thir - 
UVUB, Giám dc S& Kê hoch 
và Dâu tir 

X 

12 
Ong A Lang Mai - UVUB, 
Trithng Ban Dan tc tinh 

13 
Ong Trn Thanh Ha - UVUB, 
Giám doe S Tài nguyen và 
Môi tnthng 

X 

14 
Ong Pham Hông Quãng - 
UVUB, Giám doe Sâ Thông tin 
TruyCn thông 

X 

15 
Ong Ha Thanh Quôc - UVUB, 
Giám doe S& GD&DT 

16 
Ong Nguyn Thanh Hng - 
UVUB, Giárn doe S Van hóa 
The thao va Du ljch 

X 

17 
Ong Pham Viêt TIch - UVUB, 
Giám doe S NN&PTNT 

18 
Ong Van Anh Tuân - UVUB, 
Giám dOe S& Giao thông vn tâi 

19 
Ong Nguyn Phi Thnh- 
UVUB, Giám dôc Sâ Khoa hoc 
và Cong ngh 

X 

20 Ong Nguyn Dirc Tiên - UVUB, 
Chánh Thanh tra tinh 

x 

21 Ong Dng Van Dào - UVUB, 
Giárn dôc S Tir pháp 

x 

22 Ba Trircmg Thj Lc - UVUB, 
Giám dOe Sâ LD-TB&XH 

23 Ong Mai VAn Mithi - UVUB, 
Giámdôc S&Ytê 

x 

24 Ong Dng BA Dir - UVUB, 
GiAm doe Sâ Cong thirong 

25 Ong Nguyn Phü - UVUB, 
GiAm doe Sâ Cong thucing 

26 LanhdaoS&Ngoaivii X 
z Tong cQng 16 01 0 9 

' kin eüaông Ding  Phong — Giám dc Si Tài chInh d ngM chinE sxa 
ni dung ye nguôn kinh phI, cii the: 

- Déi vó'i các da phuffiTig tr can di ngân sách, tr dam bão kinh phi. 

- Di vói cáe da phung khu vire dông bang con 1ti: ngân sách tinh 30%. 
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- Di vi các huyn min rn1i: ngân sách tinh 50%. 

Ni dung nay, d xut giü nguyen mirc h trç tr ngân sách tinh di vi tt 
cã cãc tnrO'ng hçp là 10 triu dng/chOi, phOng, các da phuang co the h trçY 
them tüy vào tInh hInh can dôi ngân sách huyn. 

2. kin các dja phtro'ng 

D hoàn chinh ni dung cüa d an, S Xây dirng dã có Cong van s 
137 1/SXD-QLHT ngày 14/9/202 1 gri lay kiên Uy ban Mt trn To quôc Vit 
Nam tinh, các S&, Ban, ngành lien quan; UBNID các huyn, thj xä, thành phô, 
Tinh doàn Quâng Nam. Tuy nhiên, den nay S Xây dirng chi nhn duc kiên 
tham gia cüa UBND huyn Phithc San ti Cong van so 105 1/UBND-KT ngày 
20/9/2021, kiên ci.i the: 

a) Di vth d ngh diu chinh di tuçmg áp ding: "Các hQgia dInh du'çrc 
ho trçt xáy c4cng  chôi/phông theo Dé an phái thuç5c din có quyên th c4ing  dat 
theo quy djnh cia pháp luçt ye dat dcii, trzthng hçrp khOng có giáy ching nhçn 
quyên s ding dat thl phái có xác nhán nguOn gOc dat cia chinh quyén dia 
phuv'ng và khOng Co tranh chap, khiêu kin. ". S Xây dixng thông nhât tiêp thu. 

b) Di vi d nghj Si Xây dirng rà soát ci th nhng mu nhà vüa dam 
bão cong näng phông tránh bão, 10, v'ra phü hçp vd phong tiic tp quán cüa 
tiing dja phu'ang: S& Xây drng tiêp thu, xem xét khi ban hành các mu nhà thirc 
hin theo de an nay. 

c) Déi vii d nghj nâng mirc h trV cho các huyn min nüi: Mirc h trçY 
dä disçic UBND tinh thông nhât ti Cong van so 5268/UBND-KTN ngày 
13/8/2021; các dja phuang có the ho tr them tñy vào tInh hInh can di ngân 
sáchhuyn. 

Trên day là báo cáo cüa Si Xây drng v vic tip thu, giái trInh kin cácL 
Thành viên UBND tinh và các S& ngành, dja phuang ye dr thào Nghj quyêf  5 
Quy djnh mic  ho trçY xây dirng chôi/ phông tri bâo, 10 tren da bàn tinh giai do 
2021-2025 ./. 

Noi,thâjz: 
- Nhu trOri(d b/cáo); 
- Thtxrng trirc HLDND tinh (dO b/cáo); 
- SO KO hoach vá Dâu tu (de p/hcip); 
- S& Khoa h9c và Cong ngh (dO p/hçp); 
- PGD Ngo Ngçc Hung (dê th/dOi); 
- Luu: VT, QLHT, H07. 
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