
 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:      23     /2021/NQ-HĐND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   22      tháng    7    năm 2021 

 NGHỊ QUYẾT 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư  

miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ HAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 4311/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ 

trợ sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm 

tra số 99/BC-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân 

dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư 

trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, gồm các 

huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang, Tây Giang, Đông 

Giang, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hộ gia đình cần phải di dời, bố trí dân cư để ổn định lâu dài (gọi tắt là hộ di 

dời chỗ ở), bao gồm:  

a) Hộ gia đình vùng thiên tai cần phải di dời (gồm: Hộ gia đình mất nhà ở, đất 

ở do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất; hộ gia đình sống ở vùng có nguy cơ sạt 

lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ nguy hiểm). 

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

c) Hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn (gồm: Hộ gia đình sống phân tán; hộ 

gia đình 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). 
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2. Hộ gia đình di dời nhà ở tại chỗ để chia sẻ đất ở cho hộ gia đình thuộc 

khoản 1 Điều này (gọi tắt là hộ chỉnh trang tại chỗ). 

Điều 3. Mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư 

1. 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 gây ra; ổn định 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 

các huyện miền núi của tỉnh. 

2. 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 vực bảo vệ của rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ; 5.463 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó: 

a) 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 vực bảo vệ của rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ. 

b) Giai đoạn 2023 – 2025: Thực hiện hỗ trợ cho 5.463 hộ dân vùng đặc biệt 

khó khăn. 

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện, điều kiện hỗ trợ và các trường hợp không 

được hỗ trợ 

1. Nguyên tắc thực hiện: 

a) Sắp xếp, bố trí dân cư phải gắn với đất sản xuất, 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 khắc phục, phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, trong đó 

các hộ mất nhà ở, chỗ ở và các hộ có nguy cơ cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. 

b) Sắp xếp, ổn định dân cư phải trên cơ sở nguyện vọng và sự đồng thuận 

của người dân, cộng đồng dân cư, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt, sản 

xuất của người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo 

điều kiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và môi 

trường sinh thái. 

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

theo hình thức xen ghép là chủ yếu. 

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; căn cứ tình hình thực tế và theo sự thống nhất 

của người dân, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện đối với các hạng mục 

san lấp nền nhà, làm đường dân sinh cho nhóm hộ (từ hai hộ trở lên). 

đ) Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ 01 lần.  
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e) Trong cùng một thời điểm nếu có nhiều chính sách hỗ trợ từ nhà nước với 

cùng nội dung và đối tượng hỗ trợ thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. 

2. Điều kiện 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.  

3. Các trường hợp không được hỗ trợ: 

a) Hộ gia đình có từ hai nhà ở trở lên cùng địa bàn cấp xã, trong đó có ít nhất 

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

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

hộ khác. 

Điều 5. Nội dung, phương thức và định mức hỗ trợ  

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này với các nội dung và mức hỗ trợ như sau: 

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

thiểu 150m2/hộ; 

b) Di chuyển nhà: 20 triệu đồng/hộ; 

c) San lấp nền nhà: 30 triệu đồng/nền nhà/hộ; 

d) Nước sinh hoạt: 1,5 triệu đồng/hộ; 

e) 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) Làm đường dân sinh bêtông ximăng, chiều dài tối đa 100m/hộ: Không quá 

10 triệu đồng/hộ; 

g) Khai hoang tạo quỹ đất hoặc chuyển nhượng đất sản xuất cho các hộ chưa 

có đất sản xuất hoặc chưa có đủ đất sản xuất theo định mức: Tối đa 15 triệu 

đồng/hộ; 

h) Vật liệu làm nhà tại nơi ở mới: 40 triệu đồng/hộ; 

i) Công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): 5 triệu đồng/hộ. 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình thuộc đối tượng quy 

định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết này với các nội dung và mức hỗ trợ theo quy 

định tại điểm b, điểm h và điểm i, khoản 1 Điều này. 

3. Ngoài định mức hỗ trợ quy định tại Điều này, căn cứ tình hình thực tế, 

chính quyền địa phương cấp huyện có thể hỗ trợ tăng thêm cho các hộ gia đình từ 

việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.  

Điều 6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện 

1. Tổng kinh phí thực hiện: Dự kiến khoảng 968.222 triệu đồng. Trong đó:  

a) Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ sắp xếp, ổn định dân cư khoảng 964.845 

triệu đồng. 
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b) Kinh phí quản lý, triển khai thực hiện chính sách: Tối đa bằng 0,35% tổng 

kinh phí giao cho địa phương (khoảng 3.377 triệu đồng). Trong đó, cấp huyện tối 

đa bằng 0,05%; cấp xã tối đa bằng 0,3%. 

(Chi tiết kèm theo Phụ lục) 

2. Nguồn vốn thực hiện:  

a) Ngân sách tỉnh và vốn lồng ghép từ các chương trình, chính sách của Trung 

ương; nguồn vốn hợp pháp khác: Hỗ trợ trực tiếp cho hộ sắp xếp, ổn định dân cư. 

b) Ngân sách cấp huyện: Chi cho công tác quản lý, triển khai thực hiện 

chính sách. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này; quy định cụ 

thể về hạn mức đất ở tối thiểu cần chia sẻ của hộ chỉnh trang tại chỗ cho hộ mới 

chuyển đến để được hưởng chính sách theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị 

quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ 

hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2021./. 

Nơi nhận:                                                          
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Các Bộ: TC, KHĐT, TN&MT,  

NN&PTNT, LĐTB&XH, Ủy ban Dân tộc; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Cục KTVB QPPL – Bộ Tư pháp; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;  

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;  

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- TTXVN tại QN; Cổng TTĐT tỉnh;  

- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;  

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;  

- Lưu VT, CTHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 
 

 


	dieu_1

		2021-07-28T10:19:34+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




