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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về Tờ trình và dự thảo

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 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

 cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

Qua xem xét Tờ trình số 1986/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh 
về đề nghị 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 (Nghị quyết số 11); làm việc 
trực tiếp với Sở Xây dựng; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả 
thẩm tra như sau:

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại 
Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/20191, HĐND tỉnh đã ban hành 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. Sau 02 năm thực thực 
hiện Nghị quyết 11, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 6.023 nhà (đã hoàn thành và 
đang triển khai: xây mới 1.774 nhà, sửa chữa 4.249 nhà), đạt 47,3% (6.023/12.734 
nhà), với tổng kinh phí thực hiện từ ngân sách tỉnh gần 108 tỷ đồng, đạt gần 38% 
(108/286 tỷ đồng) so với Nghị quyết. Việc thực hiện chính sách trong thời gian 
qua đã hỗ trợ cải thiện nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống cho các đối tượng 
người có công.

Năm 2021 là năm kết thúc việc thực hiện nghị quyết, tuy nhiên đến thời điểm 
hiện nay (3/2021) còn hơn 50% số lượng nhà ở tại Nghị quyết 11 chưa được thực 
hiện do nhiều nguyên nhân. Đồng thời, qua rà soát, nhu cầu nhà ở của người có 
công với cách mạng trên địa bàn phát sinh do xuống cấp, hư hỏng cần được tiếp 
tục xây dựng, sửa chữa. Do vậy, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị quyết số 11 là cần thiết, sát với tình hình thực tế và đúng 
thẩm quyền. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất bổ sung đối tượng áp 
dụng; điều chỉnh thời gian thực hiện nghị quyết đến hết năm 2022; tổng số nhà ở 
được hỗ trợ 15.416 nhà (trong đó, xây mới 4.693 nhà, sửa chữa 10.723 nhà); lộ 
trình thực hiện; các quy định về những trường hợp chưa thực hiện dứt điểm đến 
cuối năm 2022 và các trường hợp phát sinh ngoài số lượng được hỗ trợ tại nghị 

1Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có 
công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: “Các trường hợp phát sinh chưa được Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội thẩm định hoặc đã thẩm định nhưng chưa thực hiện việc hỗ trợ trong giai đoạn 2013 - 2019 thì 
địa phương có trách nhiệm chủ động bố trí ngân sách để hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.”
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quyết; tổng kinh phí thực hiện khoảng 402 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh 
khoảng 346 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện khoảng 56 tỷ đồng).

Với số lượng nhà ở người có công phải thực hiện từ nay đến hết năm 2022 
còn khá lớn (9.393 nhà). Vì vậy, sau khi được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và địa phương sớm triển khai thực hiện 
theo lộ trình để đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong năm 2022.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo 
Nghị quyết. Kính trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

     TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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