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THÔNG BAO 
' Kêt luân cüa Chü tich UBND tinh Dinh Van Thu 

CONG VAN DEN  tai HÔ nghi Hôi nghi trtrc tuyên so' kt, dánh giá 
nm trin khaico' ch h trq, sp xp in djnh dan dr 

Chuyn  
gay 16/8/2018, tai  UBND tinh, Chü tjch UBNID tinh Dinh Van Thu 

chü trI Hi nghj trirc tuyên vói các da phuo'ng d so k&, dánh giá 01 nàm trin 
khai cci chê ho trçY, sap xêp on djnh dan cu theo Nghj quy& s 12/2017/NQ-
HDNID cüa BDND tinh, Quyêt djnh so 2265/QID-UBND ngày 23/6/20 17 cüa 
UBNID tinh ye Phát triên kinh tê xâ hi mien nüi tinh Quâng Nam giai don 
2017-2020 (sau day gi tat là co chê sap xêp n dnh dan cu). Cüng dir ti 
diem câu cüa tinh có dông chI Nguyn Hoàng Minh — Phó Chü tjch HDND 
tinh, dông chI Lê TrI Thanh - Phó Chü tjch UBND tinh; dai  din UBMTTQVN 
tinh, Hi Nông dan, Hi Lien hip Phii n, Tinh doàn Quâng Nam, các Ban: 
Kinh tê và Ngân sách, Dan tc thuc HDND tinh; dti din lânh dto các Sô, 
ngành: Kê hoch và Dâu tu, Nông nghip & PTNT, Tài chInh, Cong Thixo'ng, 
Xây di.rng, Lao dng — Thuong binh và Xã hi, Tài nguyen và Môi trLthng, 
Giao thông 4n tãi, Thông tin và Truyên thông, Ban Dan tc, Van phông 
[JBND tinh, Van phông diêu phôi nông thôn mai. Tii dirn cãu các dja 
phuong: có Thuô'ng trirc Huyn u, HDND, UBND và UBMTTQVN các 
huyn: Nam Giang, Tây Giang, Dông Giang, Nam Trâ My, Bäc Trà My, Hip 
Düc, Phuâc Son, TiCn Phuó'c, Nông San, dai  din länh dao  các Phông, Ban, 
doàn the, các xâ có lien quan den thçrc hin Co chê sap xêp on dinh dan cu 
thuc huyn. 

Sau khi nghe lành dio Sà I( hoach và Dàu tu báo cáo dánh giá 01 nàm 
triên khai ca chê sap xêp on djnh dan cu; S& Nông nghip & ?TNT báo cáo kêt 
qua rà soát sap xêp dan cu gän vi xây dng nông thôn rnâi, báo cáo tham lun 
cüa các dja phuong; kiên phát biêu cia dông chI Lé TrI Thanh — Phó Chü 
tjch UBND tinE và các dai  biêu dtx Hi nghj; dông chI Dinh Van Thu, Chü tjch 
UBND tinh kêt lun các nOi  dung sau: 

Tuy co ch sp xp n djnh dan cii mâi trin khai hon rnt näm nhu'ng 
dã dóng vai trô quan tr9ng, tao  chuyen biên tIch crc trong thay dôi quan diem 
và nhân thic y cong tác sap xep dan cu mien nüi. Trong qua trInh thrc hin 
ngui dan dã xác djnh dugc vai trô chü the cüa mInh trong sap xep on djth khu 
dan cu, nhân thic duoc yjéc sap xep 1a  dan cu là nhäm on dinE yà nâng cao 
di sng cña chInh mInh. Viec triên khai thijc hin co chê sap xêp on dnh dan 
cu dã gop phn on djnh CUC sOng, han  chê rüi ro tr thiên tai, bão ifi, tao  diêu 
kin ngui dan dugc tiep cn day dü các COng trInh ha tang thiet yeu và phát 
trin san xut. Tuy nEjen, con mt so m.t ton tai, han chê nhu: môt so dja 
phuong chua tIch circ trong cOng tác quán trit, trien khai thirc hin; nhieu da 



phrnmg con 1ing tüng trong thxc hin quy trInh h trg; cong tác trin khai thirc 
hin các ni dung ho trçY theo quy djnh chi.ra duçc dng b, chü yêu là tap 
trung vào cáç ni dung ho trq thu.n lçii nhu: di chuyn nhà 0, san 1p nn nha, 
rnic sinh hOat và diên sinh hoat. UBND tinh yêu cu Chü tich UBND các 
huyn mien nüi, Thu trung các S, Ban, ngành, doàn th tip tic tp trung chi 
dao, quan triêt, triên khai thuc hiên hiêu qua nhiêm vu, giai phap ye thuc hiên 
Co chê sap xêp On djnh dan cu, c1i the: 

1. UBND các huyn min nüi rà soát, xây dmg, trInh HDND cüng c.p 
xem xét, ban hành Ngh quyêt và có Chuong trInh hành dng cüa UBND 
huyn thic hin the ye nhóm dr an sap xêp on djnh dan cu gn vói n djnh 
san xuât và phông tránh thiên tai và 04 nhóm dir an theo Nghj quyt 05-. 
NQ/TU ngày 17/8/20 16 cüa Tinh üy ye phát triên kinh té xa hOi khu vlrc min 
nüi gàn vth djnh hu&ng th?c hin mt so dir an 1&n tai  yang Tây tinh Quáng 
Nam. Trong triên khai thirc hin cong tác sap xêp on djnh dan cu phái dam bâo 
nguyen täc cong khai, dan chü, theo thu tir in' tiên, tich circ h trg ngui dan, 
tang ci.thng cong tác tuyên truyên vn dng tao  sr dOng thun cüa ngi.thi dan, 
xác djnh dung nhóm dir an dôi tuqng u'u tiên triên khai den 2020. Tiêp tiic tp 
trung thcrc hin mt so thim vi cii the nhu sau: 

- D.y nhanh tin d thirc hin, giãi ngân k hoach 2018 (k câ 2017 kéo 
dài) bô trI thirc hin co chê; rà soát, dánh giá khá näng giái ngân kê hoach  von, 
truO'ng hçip xét thy không có khâ näng hoàn thành kê hoach  näm 2018 thI báo 
cáo d xut diu chinh giàm ke hoach gui S Kê hoach và Dâu tu (truñc ngày 
30/9/20 18) d tong h?p  tham mu'u UBND tinh dieu chuyên kê hoach von. 

- Rà soát, quyêt djnh danh sách chi ti& h gia dInh duccc hu&ng chInh 
sách h trçi lam co si d to chuc thirc hin trong nàm 2019; tong hqp nhu câu, 
xây dirng k hoach kinh phi thrc hin Co chê trong näm 2019; g1ri ho so (bao 
gm van bàn d nghj hu&ng chinh sách, nêu rô sO h thuc dôi tuçmg th 
humg, s vn cn duçc ho trg cüa trng ni dung chInh sách) cho Sâ Kê hoach 
& Du tu, S& Nông nghip & PTNT, Ban Dan tc truâc ngày 30/9/2018 dê 
thng hçip tham mini UBND tinh. Trong do các huyn chü dng lira ch9n các 
dim büc xüc thirc hin truâc (ke cà theo hInh thüc xen ghép hay tp trung) và 
dam bào theo dñng quy hoach rà soát sap xêp bô trI dan cu. Dôi vói vic thirc 
hin theo hInh thüc tp trung, yeu câu các huyn chü dng can dôi, bO trI lông 
ghép các ngun vn du tu ha tang tai  các khu tái djnh cu tp trungnham dam 
bào k hoach thrc hin. 

2. Các S&, Ban, ngành chü dng trin khai thirc hin, huâng dan, ho trçl 
các dja phuong thc hin các ni dung cüa Ca che sap xêp, on djnh dan cu, cii 
th: 

- V h trq din sinh hoat: giao S&Công Thuong hithng dn thc hin 
chi tiêt triên khai thirc hin Quyêt djnh so 4263/QD-UBND ngày 06/12/2017 
cüa UBND tinh ye phe duyt, ban hành thiét k mâu H thông din sau cong to 
du ye h dan tren da bàn tinh Quang Nam; xác djnh rô phân du?c thanh 



toán c djnh cho tt cá các h dan và dnh müc bmnh quail di v&i phn day dn 
sau cong ta den h dan. 

- V h trçr dithng dan sinh: giao Sâ Giao thông 4n tái nghiên ciru 
hxâng dan theo hithng linh hoat dê cong  dông dan cu xay dirng dung giao 
thông ni b dôi vâi nhtmg ncii can thiêt dam bào phü hçp. 

- V thu tiic thanh quyt toán: giao Si Tài chInh ph& hcip vi các dcm vj 
lien quan có van bàn huóng dan ye ho sci thU t1ic dê nghim thu thanh toán cho 
tUng ni dung ho trg, thông nhât biêu mâu chung cho các huyn d ap ding. 

- V h trçy dt san xut: giao S Nông nghip & PTNT hithng dn các 
da phi.wng rà soát, báo cáo tInh hInh qu5 dat san xuât do dja phung quán 1, 
tiêp tiic nghiên cuu có van bàn hithng dan chi tiêt vic th1rc hin ho tr? dat san 
xuât. 

- V cp gi.y Chüng nhn QSDD: các huyn rà soát däng k nhu cu v 
ni dung và kinh phi th?c hin gUi S Tài nguyen và Môi trix&ng dé tong hçip, 
báo cáo UBND tinh. 

- V d xut b sung di tuqng h sp xp tai  ch& UBND các huyn 
mien nUi rà soát bao cáo nhu câu h thuc dôi tixçYng sp xp tai  ch (do có 
chia sé tao  qu5 dat cho các h mói den, can chinh trang lam lai  nhà a) gUi SU 
Kê hoach  và Dâu tii, SU Nông nghip & PTNT trrn9c ngày 10/9/2018. Giao S 
Nông nghip & PTNT dOi chiêu vâi kêt qua rà soát quy hoach sap xêp dan cu 
dê xuât chi tiêu so h cânthirc hin den nàrn 2020 gUi S& Kê hoach  và Dâu tu 
tnr&c ngày 15/9/20 18 dê tong hp báo cáo UBND tinh. 

3. Giao Sâ K hoach và D.0 tu chü trI, pMi hcp vi các ngành, dja 
phrnmg rà soát các ni dung dé xuât sUa dôi bô sung cci chê sap xêp On dnh 
dan cu d tham muu UBNID tinh báo cáo de nghj Thu&ng trirc HDND tinh bô 
sung ni dung vào k' hp thU 8, HDND tinh khóa IX, trong do km các ni 
dung: 

- Diu chinh tang chi tiêu s h ducic sp xp n djnh dan cu nhm dáp 
Ung nhu câu cUa các dja phuang và khã nàng can dOi ngân sách. 

- Diu chinh giãm d.t U ti thiu con 150 m2/h, 

- H trq kinh phi vUi djnh mUc 15 triu dng/h d khai hoang tao  qu' 
dat ho.c d chuyên nhuqng dat san xuât cho các h chua có dat san xuât hoc 
chua di.rcic bô trI dU dat san xuât theo dinh mUc. 

- B sung di tuçing và ni dung h trçY di vUi các h dan th%rc hin sap 
xép tai  chO vUi mUc 10 triu dông/h (50% kinh phi ho trg di chuyen nhà U). 

4. Giao SU Nông nghip và PTNT chu trách nhim theo dôi vic t 
chUc triên khai thirc hin Nghj quyêt so 12/2017/NQ-HDND ngày 19/4/2017 
cUa HDND tinh và thuang xuyên tong hcip tlnh hInh thirc hin; phôi h9p vUi 
các ngành, da phu'ong báo cáo, d xuât UBND tinh các van e có lien quan. 



I 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 

--i, - NH VAN PHONG 

Tru'o'ng Cong Trân 

Noi nhân: 
- Nlnr thành phân dr Hi nghj; 
- Thuô'ng trt,rc Tinh üy; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Huyn üy, HDND, UBND 09 
huyn mien nii; 
-CPVP; 
- Liru: VT, TH, KTN, KUH. 
D!D,npbonVini K77iiWrnn 20/hiThung inn hat innn!Thong inn am 
rich Di,,h Van Thu - flYnn A-ct inn,,, than hien no cite sop rep, an 
din!, den cc ngnv !608,!nc 

5. D nghj UBMT T quc Va CC t chCrc chInh trj - xã hi các cap: 

- Phi hçip t chüc tuyên truyn, 4n dng nhân dan hithng üng, tham 
gia thirc hin hiu qua chInh sách; 

- Kim tra, giám sat qua trInh thirc hin ca ch dam bâo dung mlTic tiêu, 
dôi t.rçYng và dat  hiu qua; kp thai phát hin vâ dê nghj xu 1 các triing hçp 
thçrc hin chInh sách không dung dôi tuqng, quy trInh; 4n dng doàn viên, hi 
viên tham gia hu&ng i'rng dt kêt qua thiêt thrc. 

Yêu cu Thu tri.thng các S&, Ban ngành; Chu tjch UBND các huyn 
mien nüi va các dan vj, da phuang lien quan triên khai thirc hin.I. 


