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Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
Quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình số 6501/TTr-UBND ngày 23/9/2021 của UBND 
tỉnh và hồ sơ liên quan về đề nghị ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây 
dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau:

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ 
xây dựng nhà ở, đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng nhà ở cho người 
dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá của 
cơ quan chuyên môn, hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình còn có những điều 
kiện khó khăn, nhà ở xuống cấp, tạm bợ, thiếu kiên cố, không đảm bảo điều kiện 
phòng, trú bão, lũ khi thiên tai xảy ra. Do vậy, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh xem xét ban hành quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng 
trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Mức hỗ trợ từ ngân 
sách tỉnh là 10 triệu đồng/chòi hoặc phòng, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách 
tỉnh là 100 tỷ đồng, đáp ứng cho khoảng 10.000 hộ có nhu cầu xây chòi/phòng 
trú bão, lũ. 

Qua xem xét nội dung UBND tỉnh trình, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản 
thống nhất, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Đồng thời, đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, lập 
danh sách các đối tượng được hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ lụt đảm 
bảo theo đúng tiêu chí.

- Phân vùng đầu tư hằng năm theo thứ tự ưu tiêu và hiện trạng nhà ở vùng 
lũ lụt.

- Ban hành thiết kế mẫu phù hơp với phong tục tập quán, điều kiện tự 
nhiên của từng khu vực, địa phương; hướng dẫn xây dựng thêm gác tránh lũ lụt 
đối với nhà ở hiện có, đảm bảo an toàn, đúng mục tiêu của đề án.
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- Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo 
ý kiến thẩm tra nêu trên. Ngoài ra, đề nghị bổ sung từ “lụt” sau từ “lũ”; sửa cụm 
từ “tình hình giải ngân” tại Điều 3 thành “phương thức hỗ trợ”.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh quy 
định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021-2025. Kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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