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BÁO CÁO
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: HĐND tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 
HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về 
nhà ở trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 11), UBND tỉnh báo 
cáo một số nội dung sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Các văn bản tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.
- 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).

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 
về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11. 

- Các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ có liên quan, bao gồm:

+ Sở Xây dựng chủ trì tham mưu các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 
hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng người có công 
trong quá trình triển khai thực hiện;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 
2103/LĐTBXH-NCC ngày 28/11/2019 về việc xác định hỗ trợ cải thiện nhà ở 
theo Nghị quyết số 11.

+ Sở Tài chính đã có Công văn số 587/STC-NS ngày 10/3/2020 về việc 
quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết số 11.

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phê duyệt danh sách thực hiện; 
thành lập Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện theo các quy định, hướng dẫn hiện 
hành. 

+ Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu phân bổ 



2

kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh (02 đợt).
+ Các Sở, ngành của tỉnh đã phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện tại một 

số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
2. Kết quả thực hiện.
- Về số lượng (tổng hợp đến tháng 02/2021): 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).

- Về phân bổ và giải ngân kinh phí: UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ 
kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh với tổng cộng 200 tỷ đồng (tại 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).

(Cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm)
3. Đánh giá tác động của chính sách.
- Chính sách hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo Nghị quyết 

số 11 tiếp nối theo chương trình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ cho thấy được sự quan tâm sâu sắc của 
các cấp Lãnh đạo và cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam; kịp thời hỗ trợ nhà 
ở cho các đối tượng người có công chưa được hỗ trợ từ chương trình của Chính 
phủ. Các đối tượng có nhà ở trước đây bị hư hỏng chưa có điều kiện cải thiện 
thì nay có nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết đã mạnh dạn kết 
hợp với nguồn kinh phí của cá nhân, sự hỗ trợ của gia đình, tộc họ để tổ chức 
xây dựng mới, sửa chữa cải tạo nhà ở được khang trang, an toàn để các hộ gia 
đình ổn định cuộc sống.

- Các hộ gia đình người có công đã được hỗ trợ về nhà ở cảm nhận và bày 
tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có sự quan tâm kịp thời đến đời sống vật chất, 
tinh thần họ. Chính sách cũng tác động tích cực đến các thành phần khác trong 
xã hội, những đối tượng không thuộc đối tượng và điều kiện của Nghị quyết số 
11 để thấy được hành động cụ thể trong việc thực hiện đạo lý “uống nước nhớ 
nguồn” theo quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. 

4. Khó khăn, vướng mắc.
- Việc phát sinh về số lượng nhà ở người có công: với điều kiện diễn biến 

phức tạp về thời tiết và thực trạng nhà ở người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, 
của người có công nói riêng xuống cấp theo thời gian nên việc phát sinh về số 
lượng trong quá trình thực hiện là khó tránh khỏi.

- Địa hình tỉnh Quảng Nam bị chia cắt mạnh bởi các đồi núi cao gây khó 
khăn trong việc điều tra, khảo sát, kiểm tra hiện trạng, quá trình triển khai thực 
hiện chính sách.

- Một số thời điểm việc triển khai thực hiện ở địa phương bị chậm lại, 
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việc xây dựng cải thiện nhà ở của các đối tượng bị tạm dừng trong bối cảnh 
dịch bệnh Covid-19 tác động sâu sắc đến nền kinh tế và các hoạt động xã hội 
của toàn thế giới, cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng.

5. Nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc.
a) Nguyên nhân khách quan:
- Điều kiện tự nhiên diễn biến phức tạp và thời gian thực hiện kéo dài dẫn 

đến phát sinh đối tượng và phát sinh hình thức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây dựng 
mới. 

- Phát sinh dịch bệnh Covid-19 trong thời điểm triển khai thực hiện Nghị 
quyết.

b) Nguyên nhân chủ quan:
- Một số địa phương có số lượng người có công rất lớn nhưng lực lượng 

thực hiện chính sách ở cơ sở lại mỏng.
- Trước khi được UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, tại 

một số thời điểm công tác lập hồ sơ giải ngân, thanh toán cho đối tượng của địa 
phương thực hiện chưa kịp thời theo nhu cầu của đối tượng người có công.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT

1. Cơ sở tham mưu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết
Xuất phát từ thực tiễn triển khai về nhu cầu bổ sung, điều chỉnh và giải 

quyết các trường hợp phát sinh từ đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; cụ thể:
STT Huyện, thị xã, 

thành phố
Văn bản đề nghị

1 Thành phố Tam Kỳ - Công văn số 375/UBND-LĐTBXH ngày  
26/02/2021;
- Danh sách đề nghị của UBND thành phố.

2 Thành phố Hội An Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 28/01/2021.
3 Thị xã Điện Bàn - Báo cáo số 30/ UBND ngày 02/3/2021 của UBND thị 

xã;
- Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của 
UBND thị xã về việc phê duyệt danh sách.

4 Huyện Duy Xuyên - Báo cáo số 21/BC-LĐTBXH ngày 26/02/2020 của 
Phòng LĐ-TB&XH huyện;
- Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

5 Huyện Đại Lộc Bảng tổng hợp và danh sách thực hiện ngày 01/02/2021 
của UBND huyện.

6 Huyện Thăng Bình - Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 05/3/2021;
- Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách
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7 Huyện Núi Thành - Bảng tổng hợp số liệu của UBND huyện;
- Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

8 Huyện Phú Ninh Bảng tổng hợp và danh sách đề nghị ngày 03/3/2021 
của UBND huyện.

9 Huyện Quế Sơn - Báo cáo số 55/BC-UBND ngày 23/02/2021;
- Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

10 Huyện Tiên Phước Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

11 Huyện Bắc Trà My - Báo cáo số 66/BC-UBND ngày 04/3/2021;
- Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

12 Huyện Nam Trà My - Báo cáo số 48/BC-UBND ngày 05/3/2021;
- Bảng tổng hợp và danh sách của UBND huyện.

13 Huyện Hiệp Đức - Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 25/02/2021; 
- Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

14 Huyện Phước Sơn - Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 26/02/2021;
- Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

15 Huyện Nông Sơn Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

16 Huyện Nam Giang Báo cáo số 60/BC-UBND ngày 03/3/2021;
17 Huyện Đông Giang - Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 02/3/2021 

- Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của 
UBND huyện về việc phê duyệt danh sách.

18 Huyện Tây Giang Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 26/02/2021;

2. Tổng hợp các đề xuất đề xuất của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
a) Về số lượng, kinh phí thực hiện hỗ trợ sau khi rà soát, bổ sung (điều 

chỉnh hình thức hỗ trợ, loại bỏ, bổ sung số lượng):
- 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 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 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:
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+ 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 (huyện Núi Thành, 
Bắc Trà My, Hiệp Đức);

+ 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 (thị xã Điện Bàn, 
các huyện: Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức).

b) Các đề xuất khác.
- UBND thành phố Tam Kỳ, các huyện: Thăng Bình, Phú Ninh đề xuất 

tiếp tục hỗ trợ cho các trường hợp người có công theo danh sách được phê duyệt 
(hoặc trong danh sách đề nghị khi xây dựng Nghị quyết số 11) chưa được hỗ 
trợ nhưng đã chết, còn người thân ở tại căn nhà đó có cùng hộ khẩu thường trú.

- UBND huyện Thăng Bình đề xuất gia hạn thời gian thực hiện của Nghị 
quyết đến hết năm 2022; UBND huyện Nam Trà My đề xuất gia hạn đến hết 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho phép bổ sung tăng thêm hằng năm.

- UBND huyện Nam Trà My đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ cho các 
đối tượng sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tối 
đa không quá 150 triệu/nhà xây mới; 80 triệu/nhà sửa chữa cho phù hợp với 
việc hỗ trợ nhà ở dân sinh do thiên tai, bão lũ.

- UBND huyện Hiệp Đức:
+ Đề nghị cho chủ trương giải quyết việc giải ngân thanh quyết toán (bằng 

văn bản cụ thể) đối với những trường hợp hộ người có công được phê duyệt 
xây mới nhưng khi tiến hành xây dựng thì hộ đó lại làm sửa chữa (do gặp khó 
khăn, rủi ro về tài chính hoặc yếu tố bất khả kháng,…);

+ Đề xuất có quy định cụ thể các trường hợp đối tượng không còn đủ điều 
kiện hỗ trợ so với Quyết định phê duyệt (do đối tượng không còn nhu cầu làm 
nhà, đối tượng chết không còn thân nhân chủ yếu hoặc còn thân nhân chủ yếu 
trong căn nhà đó nhưng họ cũng không đủ điều kiện hoặc các lý do khác phát 
sinh trong thực tế,…).

3. Nội dung đề xuất của UBND tỉnh.
a) Để đáp ứng nhu cầu thực hiện cải thiện nhà ở của người có công với 

cách mạng trên địa bàn tỉnh, phù hợp theo thực trạng nhà ở phát sinh qua các 
đợt mưa bão từ khi ban hành Nghị quyết số 11 đến nay; UBND tỉnh kính báo 
cáo HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung:

- Điều chỉnh số lượng hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở 
theo Nghị quyết số 11; với: 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 rà soát, cập nhật 
việc điều chỉnh hình thức hỗ trợ, loại bỏ vì nhiều nguyên nhân và bổ sung số 
lượng là: 15.416 nhà (xây mới: 4.693 nhà, sửa chữa: 10.723 nhà); Tổng kinh 
phí thực hiện tương ứng là 402,180 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 345,849 tỷ đồng, 
ngân sách huyện 56,331 tỷ đồng).
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- Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 11 đến hết năm 2022. 
- Đối với các địa phương chưa thực hiện dứt điểm đến hết năm 2022 theo 

số liệu điều chỉnh nêu trên 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.

- Đối với các trường hợp người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát 
sinh thêm ngoài số liệu điều chỉnh nêu trên: 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.

- Đối với trường hợp thuộc diện hỗ trợ trong danh sách được phê duyệt 
nhưng đã chết mà người thân có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì 
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) Các nội dung đề xuất khác của địa phương thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh, UBND tỉnh sẽ giao các Sở, ngành hướng dẫn hoặc tham mưu 
UBND tỉnh hướng dẫn các địa phương trong quá trình thực hiện:

- Về đề xuất của UBND huyện Nam Trà My liên quan gia hạn thực hiện 
đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho phép bổ sung tăng thêm hằng năm và đề 
nghị xem xét nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng sinh sống ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tối đa không quá 150 triệu/nhà xây mới; 80 
triệu/nhà sửa chữa cho phù hợp với việc hỗ trợ nhà ở dân sinh do thiên tai, bão 
lũ; UBND tỉnh nhận thấy:

+ Chỉ đề xuất gia hạn đến hết năm 2022 như nội dung đã đề xuất ở trên. 
+ Đề nghị UBND huyện Nam Trà My đề xuất phương án xử lý nguồn kinh 

phí chênh lệch so với Nghị quyết số 11 (ngoài mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 
11) báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Về đề xuất của UBND huyện Hiệp Đức liên quan đến thủ tục phát sinh 
trong quá trình thực hiện: UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn UBND 
huyện Hiệp Đức theo hướng UBND huyện cập nhật điều chỉnh hình thức hỗ 
trợ của đối tượng, trước mắt đảm bảo trong phạm vi số lượng đăng ký đã được 
HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 11 và triển khai các nội dung sửa đổi, bổ 
sung được HĐND tỉnh thông qua nêu trên để các địa phương có cơ sở thực hiện. 

Kính báo cáo HĐND tỉnh./. 
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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