
NGHỊ QUYẾT
Về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 
KHÓA X,  KỲ HỌP THỨ BA

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; 
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;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác lập dự toán, quản lý cấp phát, thanh 
toán, quyết toán nguồn hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu 
vực miền Trung;

Xét Tờ trình số 6501/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú 
bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra số 144/BC-

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM
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HĐND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt cho các hộ gia 

đình cư trú tại vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các hộ gia đình đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Là hộ nghèo theo chuẩn nghèo được pháp luật quy định, có trong danh 

sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý.
b) Hộ chưa có nhà ở kiên cố có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m 

trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở kiên cố nhưng chưa có sàn sử dụng cao 
hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà; hoặc có nhà ở được hỗ trợ 
theo các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương 
và các tổ chức, đoàn thể nhưng đã hư hỏng, xuống cấp, chưa kiên cố, chưa có 
sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà.

c) Các hộ được hỗ trợ phải thuộc diện có giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp không có giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất phải có xác nhận nguồn gốc đất của chính quyền địa 
phương và không có tranh chấp, khiếu kiện.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc xây dựng chòi/phòng 
trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ
Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn (khuyết tật, già cả, neo đơn...); hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ; hộ gia 
đình còn lại.

Điều 4. Quy định về mức hỗ trợ và quy định về mẫu chòi/phòng
1. Mức hỗ trợ
a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 10 triệu đồng/(chòi hoặc phòng);
b) Ngoài mức hỗ trợ tại điểm a khoản 1 Điều này, địa phương kết hợp từ 

các nguồn xã hội hoá và từ các nguồn hợp pháp khác.
2. Mẫu chòi/phòng
a) Chòi/phòng trú bão, lũ, lụt: Sử dụng mẫu do Sở Xây dựng ban hành. 
b) Trường hợp cải tạo nhà ở hiện có xây dựng thêm gác tránh bão, lũ, lụt 

thì tận dụng nhà hiện có để cải tạo.
Điều 5. Quy mô, kinh phí thực hiện và phương thức hỗ trợ 
1. Quy mô thực hiện: khoảng 10.000 hộ. 
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2. Kinh phí thực hiện: 100 tỷ đồng.
3. Phương thức hỗ trợ: 
a) Đối với trường hợp xây mới: Xây dựng hoàn thành phần móng 

chòi/phòng giải ngân lần đầu 50% vốn hỗ trợ và giải ngân 50% vốn hỗ trợ còn 
lại sau khi hoàn thành xong công trình.

b) Đối với trường hợp cải tạo nhà ở hiện có xây dựng thêm gác tránh bão, lũ, 
lụt: Xây dựng hoàn thành xong phần gác giải ngân lần đầu 50% vốn hỗ trợ và giải 
ngân 50% vốn hỗ trợ còn lại sau khi hoàn thành xong công trình.

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, lập 

danh sách các hộ được hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt đảm bảo theo 
đúng đối tượng và thứ tự ưu tiên.

c) Phân vùng đầu tư hằng năm theo thứ tự ưu tiên và hiện trạng nhà ở vùng 
bão, lũ, lụt.

d) Ban hành thiết kế mẫu phù hợp với phong tục tập quán, điều kiện tự 
nhiên của từng khu vực, địa phương; hướng dẫn xây dựng thêm gác tránh bão, 
lũ, lụt đối với nhà ở hiện có, đảm bảo an toàn, đúng mục tiêu của đề án.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 
họp thứ ba thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 
10 năm 2021./.

Nơi nhận:
- UBTVQH;  
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;   
- Cục Kiểm tra văn bản 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; 
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (Châu).

CHỦ TỊCH

 #ChuKyLanhDao 
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