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QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn
định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách sắp xếp, ổn định dân cư miền núi
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 247/TTrSNN&PTNT ngày 19/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày
22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp,
ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là
Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND) với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng
a) Mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị
quyết số 23/2021/NQ-HĐND.
b) Phạm vi điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số
23/2021/NQ-HĐND.
c) Đối tượng áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số
23/2021/NQ-HĐND.
2. Nguyên tắc thực hiện, điều kiện hỗ trợ và các trường hợp không được hỗ trợ
thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND.
Điều kiện chuyển tiếp: Trường hợp hộ sắp xếp, ổn định dân cư được UBND
huyện phê duyệt và đã thực hiện di chuyển nhà ở trước ngày 01/01/2021 theo quy
định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số
31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh thì tiếp tục thực hiện hỗ trợ
đối với các nội dung còn lại theo nội dung đã được phê duyệt.

3. Giải thích từ ngữ và tiêu chí lựa chọn hộ sắp xếp, ổn định dân cư
3.1. Hộ gia đình tham gia sắp xếp, ổn định dân cư theo quy định tại Quyết
định này (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường
trú tại một chỗ ở (nhà ở) hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định của
pháp luật về cư trú.
3.2. Vùng thiên tai (theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số
60/2020/QH14) là vùng có hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về
người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao
gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập
lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán; nước dâng, xâm
nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù,
sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác (Lưu ý: trong Quyết
định này chỉ thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư đối với: 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).
3.3. Khu vực bảo vệ của rừng đặc dụng (theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật
Lâm nghiệp năm 2017): Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái
rừng tự nhiên, nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí
(không bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt); cung ứng dịch vụ môi trường rừng,
bao gồm: Vườn quốc gia; khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài - sinh cảnh; khu vực
bảo vệ cảnh quan (bao gồm: rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
cảnh; rừng tín ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu kinh tế, khu công nghệ cao); khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn
thực vật quốc gia, rừng giống quốc gia.
3.4. Khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ (theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật
Lâm nghiệp năm 2017): Rừng phòng hộ được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước,
bảo vệ đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai,
điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh kết hợp du lịch
sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
3.5. Hộ gia đình sống phân tán: Hộ gia đình sống đơn lẻ, cách xa các hộ gia
đình khác (trong vòng bán kính khoảng 01 km).
3.6. Khu vực xa xôi, hẻo lánh: Khu vực cách xa trung tâm xã; không có
đường để xe ôtô, xe máy đi đến được.
3.7. Khu vực không có điều kiện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết
yếu: Khu vực chưa có hoặc thiếu từ 5/9 loại công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu trở
lên (gồm: đường giao thông, nước sinh hoạt, hệ thống điện, trường học, trạm y tế,
thủy lợi nhỏ, nhà văn hoá, chợ, trạm truyền thanh) nhưng nếu đầu tư xây dựng thì
nguồn vốn đầu tư quá lớn, không hiệu quả.
3.8. Khu vực không đảm bảo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống
là khu vực không đảm bảo một trong hai tiêu chí sau:

- Thiếu đất sản xuất: diện tích đất sản xuất nông nghiệp của một hộ thấp hơn
1,5 ha đối với đất nương rẫy hoặc 0,25 ha đối với lúa nước 01 vụ hoặc 0,15 ha đối
với lúa nước 02 vụ;
- Thiếu nước sản xuất: năng lực tưới chỉ đáp ứng được dưới 50% diện tích
đất canh tác cần tưới của các hộ trong vùng hoặc chưa có hệ thống thủy lợi.
3.9. Bố trí dân cư xen ghép là di chuyển hộ gia đình đến xen cư vào các khu
dân cư hiện có, kể cả mở rộng khu dân cư hiện có (số hộ tăng thêm dưới 25 hộ).
3.10. Bố trí dân cư tập trung là di chuyển hộ gia đình đến khu tái định cư tập
trung thành lập khu dân cư mới (phải đảm bảo tối thiểu 25 hộ).
3.11. Hộ di dời chỉnh trang tại chỗ: Hộ di dời nhà ở của mình trong phạm vi
mảnh đất đang ở để chia sẻ đất ở (gồm: tặng, cho hoặc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất) cho hộ gia đình là đối tượng di dời chỗ ở đến ở. Hộ di dời chỉnh trang tại
chỗ được hưởng chính sách hỗ trợ khi đủ hai điều kiện sau:
- Tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà ở để chia sẽ đất ở cho hộ gia đình là đối tượng
di dời chỗ ở đến ở.
- Chia sẽ đất ở cho hộ gia đình là đối tượng di dời chỗ ở đến ở, diện tích đất
chia sẽ tối thiểu đủ để bố trí đất ở cho một hộ là đối tượng sắp xếp dân cư (150 m2).
4. Trình tự lập và phê duyệt danh sách hộ gia đình sắp xếp, ổn định dân cư
4.1. Căn cứ các quy định tại Quyết định này, Trưởng thôn chủ trì tổ chức
họp các hộ dân trong thôn (phải có tối thiểu 2/3 đại diện số hộ dân trong thôn đó
tham dự), có sự tham gia của đại diện UBND xã để phổ biến chính sách hỗ trợ sắp
xếp, ổn định dân cư theo Quyết định này đến người dân; hướng dẫn các chủ hộ
làm đơn tự nguyện tham gia sắp xếp dân cư theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo
Quyết định này; tổ chức bình xét công khai và lập biên bản họp bình xét, lập danh
sách hộ được xét chọn hưởng chính sách hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên theo Mẫu số 02
Phụ lục kèm theo Quyết định này gửi UBND cấp xã.
4.2. UBND cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp dân cư cấp xã,
gồm: Đại diện chính quyền cấp xã (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã, cán
bộ Địa chính - Xây dựng, cán bộ, công chức các ngành có liên quan), Chủ tịch
hoặc Phó Chủ tịch HĐND cấp xã, đại diện UBMTTQVN xã, đại diện các tổ chức
chính trị - xã hội cấp xã.
a) Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp dân cư cấp xã tổ chức kiểm tra hiện
trường, hiện trạng nhà ở của các hộ trong danh sách xét chọn, kiểm tra quá trình
bình xét tại các thôn cùng với đại diện thôn (Trưởng thôn hoặc Phó Trưởng thôn
và Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ), lập biên bản kiểm tra tính xác thực, đúng đắn
về đối tượng hộ được xét chọn hưởng chính sách hỗ trợ sắp xếp dân cư và đảm
bảo không trùng lắp hoặc bỏ sót đối tượng.
b) Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng hộ được hưởng
chính sách hỗ trợ sắp xếp dân cư trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên (danh sách, số
lượng, nguồn kinh phí dự kiến) theo Mẫu số 03 Phụ lục kèm theo Quyết định này,
niêm yết tại trụ sở UBND xã tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi gửi UBND cấp
huyện; sau đó gửi văn bản đề nghị hỗ trợ sắp xếp dân cư kèm theo Đơn đề nghị hỗ

trợ sắp xếp dân cư của hộ dân và danh sách hộ dân được xét chọn hưởng chính
sách đến UBND cấp huyện.
4.3. UBND cấp huyện căn cứ văn bản đề nghị của UBND cấp xã, chỉ đạo
Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các
Phòng, Ban có liên quan khác rà soát, kiểm tra, tổng hợp danh sách đối tượng hộ
được hưởng chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư.
a) Ban hành quyết định phê duyệt danh sách các hộ gia đình được hưởng
chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo thứ tự ưu tiên làm cơ sở để tổ chức
thực hiện. Nội dung quyết định phải nêu rõ số lượng hộ, mức kinh phí hỗ trợ,
nguồn vốn hỗ trợ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện
và kèm theo danh sách hộ được phê duyệt.
b) Tổng hợp nhu cầu sắp xếp dân cư trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kinh
phí thực hiện chính sách và có văn bản đề nghị hỗ trợ sắp xếp dân cư, trong đó nêu
rõ số lượng hộ đề nghị được hưởng chính sách, nguồn kinh phí cần hỗ trợ theo
từng nội dung theo Mẫu số 04, 05 (kế hoạch 5 năm), Mẫu số 06 (kế hoạch hàng
năm) Phụ lục kèm theo Quyết định này (kèm theo quyết định phê duyệt danh sách
các hộ hưởng chính sách sắp xếp dân cư), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh để phối hợp kiểm tra, tham mưu
UBND tỉnh xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ.
Riêng đối với năm 2021, được triển khai đồng thời trong năm kế hoạch và
thực hiện theo kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3567/QĐUBND ngày 09/12/2020.
4.4. Thứ tự ưu tiên trong thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư như sau:
a) Hộ gia đình mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, sụt lún đất.
b) Hộ gia đình sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ
nguy hiểm; trong đó, hộ nguy cơ cao hơn được xếp ưu tiên thực hiện trước.
c) Hộ gia đình sống trong các khu vực bảo vệ của rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng.
d) Hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn, gồm: Hộ gia đình sống phân tán;
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.
4.5. Thời gian thực hiện:
a) Năm 2021, các địa phương tổ chức lập, phê duyệt danh sách hộ sắp xếp,
ổn định dân cư cho cả giai đoạn 2021-2025; tổng hợp danh sách hộ và gửi các Sở,
Ban, ngành theo quy định tại tiết b, điểm 4.3, khoản 4 Điều này trước ngày
05/12/2021.
b) Hằng năm, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương có thể tiến hành rà
soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hộ sắp xếp, ổn định dân cư cho phù
hợp. Tổng hợp danh sách hộ điều chỉnh, bổ sung và gửi các Sở, Ban, ngành theo
quy định tại tiết b, điểm 4.3, khoản 4 Điều này trước ngày 30/6 (nếu có).

5. Lập phương án sắp xếp, ổn định dân cư (thực hiện hằng năm)
5.1. Yêu cầu chung:
a) Địa bàn bố trí dân cư phải phù hợp với nội dung quy hoạch các khu dân
cư trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch khác trên địa bàn.
b) Đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 5.2 khoản 5 Điều này.
c) Phạm vi của phương án sắp xếp, ổn định dân cư thuộc địa bàn một xã.
5.2. Nội dung chủ yếu của phương án sắp xếp, ổn định dân cư
a) Sự cần thiết phải sắp xếp, ổn định dân cư.
b) Đánh giá thực trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa bàn dự
kiến tiếp nhận hộ dân; tình hình dân cư, quỹ đất, kết cấu hạ tầng ở khu vực tiếp
nhận hộ dân.
c) Đề xuất mục tiêu về sắp xếp, ổn định dân cư, bổ sung hoàn thiện kết cấu
hạ tầng (nếu có), phát triển sản xuất và ổn định đời sống người dân.
d) Phương án bố trí dân cư:
- Danh sách hộ sắp xếp, ổn định dân cư xếp theo thứ tự ưu tiên có phân theo
đối tượng: Vùng thiên tai; khu vực bảo vệ của rừng đặc dụng, phòng hộ; vùng đặc
biệt khó khăn.
- Địa danh (tổ, thôn) tiếp nhận hộ dân.
- Tiến độ thực hiện.
e) Phương án bố trí đất ở, đất sản xuất cho hộ di dời, sắp xếp dân cư
- Khai hoang, phục hóa diện tích đất chưa sử dụng;
- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ sở tại và hộ di dời, sắp xếp dân
cư theo quy định của pháp luật;
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
f) Phương án xây dựng mới hoặc nâng cấp kết cấu hạ tầng do bổ sung thêm
các hộ dân mới đến.
g) Các giải pháp tổ chức thực hiện.
h) Khái toán tổng kinh phí hỗ trợ theo nguồn vốn và tiến độ thực hiện.
5.3. Lập và phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư
a) UBND xã có trách nhiệm lập phương án sắp xếp, ổn định dân cư trên địa
bàn và trình UBND huyện phê duyệt.
Hồ sơ trình phê duyệt bao gồm: Tờ trình, báo cáo thuyết minh phương án
sắp xếp, ổn định dân cư và các phụ lục kèm theo (như nội dung quy định tại điểm
5.2 khoản 5 Điều này).
c) UBND cấp huyện căn cứ văn bản đề nghị của UBND cấp xã, chỉ đạo
Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các phòng: Kinh tế - Hạ tầng,
Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch và các Phòng, Ban khác có liên
quan tổ chức kiểm tra, thẩm định phương án;

Ban hành quyết định phê duyệt phương án sắp xếp, ổn định dân cư trước
ngày 15/3 hằng năm để làm cơ sở cho UBND xã tổ chức thực hiện.
6. Nội dung và định mức hỗ trợ
6.1. Hỗ trợ hộ gia đình di dời chỗ ở
a) Bố trí đất ở theo quy hoạch khu dân cư mới hoặc xen ghép vào khu dân
cư đã có với diện tích tối thiểu 150m2/hộ để hộ xây dựng nhà ở mới.
b) Hỗ trợ di chuyển nhà: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để hộ tháo dỡ, di
chuyển, xây dựng lại nhà ở tại nơi ở mới.
c) Hỗ trợ san lấp nền nhà: Mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nền nhà/hộ để hộ đào
đắp, san gạt tạo mặt bằng làm nhà tại nơi ở mới.
d) Hỗ trợ nước sinh hoạt: Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ để hộ mua vật tư
phục vụ cho việc dẫn nước, trữ nước; xây dựng bể chứa nước; đào giếng; xây
dựng công trình sử dụng nước chung cho nhóm hộ.
e) Hỗ trợ đường dây điện đấu nối đến từng hộ (phần sau công tơ): Chiều dài
tối đa 100m/hộ và không quá 3,5 triệu đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ theo khối lượng
thực tế đã thực hiện (tính theo tỷ lệ chiều dài đường dây và thiết bị lắp đặt).
f) Hỗ trợ làm đường dân sinh bêtông ximăng: Hỗ trợ tối đa 100m/hộ và
không quá 10 triệu đồng/hộ. Đối với các hộ có đường nhỏ hơn 100m thì hỗ trợ
theo tỷ lệ chiều dài thực tế xây dựng (chiều dài/100m*10 triệu đồng).
g) Khai hoang tạo quỹ đất hoặc chuyển nhượng đất sản xuất cho các hộ
chưa có đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất theo định mức: Tối đa 15 triệu
đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ theo diện tích thực tế hộ đã khai hoang hoặc nhận chuyển
nhượng.
Định mức hỗ trợ theo diện tích, loại đất sản xuất do hộ khai hoang hoặc
nhận chuyển nhượng như sau:
- Đất trồng lúa nương, đất trồng cây lâu năm: 15 triệu đồng/1,0 ha;
- Đất trồng lúa nước còn lại (đất trồng lúa nước 01 vụ), đất chuyên trồng lúa
nước (đất trồng lúa nước 02 vụ): 15 triệu đồng/0,1ha.
h) Hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới: Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để
mua vật liệu xây dựng nhà ở mới.
i) Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): Mức hỗ trợ 5 triệu/hộ để hộ xây
dựng công trình vệ sinh tại nơi ở mới.
6.2. Hỗ trợ hộ gia đình chỉnh trang tại chỗ
a) Hỗ trợ di chuyển nhà: Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để hộ tháo dỡ, di
chuyển, xây dựng lại nhà ở mới.
b) Hỗ trợ vật liệu làm nhà: Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ để hộ mua vật liệu
xây dựng nhà ở mới.
c) Hỗ trợ công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): Mức hỗ trợ 5 triệu/hộ để hộ xây
dựng công trình vệ sinh.

6.3. 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.
7. Phương thức thực hiện
7.1. Yêu cầu chung
a) Về đất ở: Hộ sắp xếp dân cư sau khi nhận đất phải làm nhà ở mới trên đất
ở được giao (thời gian khởi công làm nhà ở chậm nhất không quá 03 tháng kể từ
ngày được giao đất; nếu quá 03 tháng mà không thực hiện, UBND huyện xem xét
từng trường hợp cụ thể để thu hồi), không được chuyển nhượng, cho tặng quyền
sử dụng đất trong vòng 10 năm kể từ ngày được giao đất; đất ở tại nơi cũ không
được tiếp tục sử dụng vào mục đích làm đất ở và phải lập hồ sơ chuyển đổi mục
đích sử dụng sang loại đất khác theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương.
b) Về san lấp nền nhà: Diện tích nền nhà san lấp tối thiểu là 60 m2/nền/hộ, nền
đất phải đảm bảo ổn định, không sụt lún, sạt lở. Trường hợp Nhà nước đã đầu tư san
nền tại các điểm sắp xếp dân cư tập trung thì không thực hiện nội dung hỗ trợ này.
c) Về di chuyển nhà: Hộ sắp xếp dân cư phải tháo dỡ nhà ở cũ, không được
giữ lại để tiếp tục làm nơi cư trú.
d) Về xây dựng nhà tại nơi ở mới: Nhà ở mới phải đảm bảo tiêu chuẩn 3
cứng (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng), diện tích tối thiểu 30 m2 (riêng
hộ độc thân diện tích tối thiểu là 24 m2), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên.
e) Về cấp nước sinh hoạt: Vật dụng dẫn nước, trữ nước; bể chứa nước;
giếng nước; xây dựng công trình sử dụng nước chung cho nhóm hộ, do các hộ
trong nhóm tự nguyện thực hiện,… đều phải đảm bảo chất lượng và duy trì đủ
nước sinh hoạt ổn định, lâu dài.
f) Về đường dây điện đấu nối đến từng hộ (phần sau công tơ): tính từ trụ hạ
thế đến nhà của hộ dân, có chiều dài đường dây tối đa 100m; đảm bảo an toàn,
theo thiết kế mẫu được phê duyệt.
g) Về đường dân sinh bằng bê tông xi măng: tính từ trục đường chính của khu
dân cư đến nhà của hộ dân; kết cấu, quy mô đường dân sinh tiếp tục áp dụng theo Thiết
kế mẫu mặt đường bê tông dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được UBND tỉnh
phê duyệt tại Quyết định số 2879/QĐ-UBND ngày 09/8/2017.
h) Về đất sản xuất: đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp lâu dài, gồm: đất
trồng lúa nương, trồng lúa nước 01 vụ, trồng lúa nước 02 vụ và đất trồng cây lâu
năm. Đất sản xuất cách nơi ở mới không quá 03km. Hộ được hỗ trợ không được
chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng đất trong vòng 10 năm kể từ ngày được
hỗ trợ.
i) Về công trình vệ sinh (nhà vệ sinh): Công trình vệ sinh có hầm tự hoại;
nhà vệ sinh đảm bảo kín đáo, chắc chắn.
7.2. Yêu cầu về tổ chức thực hiện
a) UBND huyện chịu trách nhiệm cân đối quỹ đất tại địa phương để bố trí
đất ở theo quy hoạch khu dân cư mới hoặc xen ghép vào khu dân cư đã có cho đối

tượng hộ được hưởng chính sách sắp xếp dân cư với diện tích tối thiểu 150 m2/hộ
và lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ theo quy định.
Trường hợp đất ở bố trí theo quy hoạch khu dân cư mới thì mỗi khu dân cư
phải có tối thiểu 25 hộ; phải tổ chức đánh giá tác động môi trường, đánh giá sự an
toàn của khu dân cư trước thiên tai như: sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lũ nguy
hiểm,...
b) Căn cứ phương án được UBND huyện phê duyệt, UBND xã có trách
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Các hộ gia đình sau khi nhận tạm ứng 50%
mức hỗ trợ theo quy định thì tự tổ chức thực hiện các nội dung được hỗ trợ (trừ
trường hợp hộ thống nhất ủy quyền bằng văn bản cho chính quyền địa phương tổ
chức thực hiện theo nhóm hộ).
c) UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các hộ trong quá
trình thực hiện các nội dung hỗ trợ; vận động các tổ chức, đoàn thể tại địa phương
giúp đỡ các hộ gia đình, tận dụng tối đa khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng
và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu hợp pháp tại chỗ để giảm giá thành.
d) UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu đối với từng nội dung
nhà nước hỗ trợ khi hộ đã thực hiện hoàn thành. Thành phần nghiệm thu gồm: Đại
diện UBND cấp xã; các tổ chức chính trị - xã hội địa phương; Trưởng thôn hoặc
Phó Trưởng thôn và đại diện hộ gia đình thực hiện. Việc nghiệm thu phải được xác
lập bằng Biên bản theo Mẫu số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Phụ lục
kèm theo Quyết định này.
e) Quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn: Thực hiện theo hướng
dẫn của Sở Tài chính.
8. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số
23/2021/NQ-HĐND.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối, chịu trách
nhiệm tham mưu UBND tỉnh quản lý công tác sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết
định này.
- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai
thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp
xếp, ổn định dân cư theo Quyết định này (sau đây gọi tắt là cơ chế, chính sách).
- Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ san lấp nền
nhà, di chuyển nhà, nước sinh hoạt và đất sản xuất.
- Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND
tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ hàng năm cho các địa phương.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết và
báo cáo UBND tỉnh về tình hình, tiến độ thực hiện cơ chế, chính sách.

- Đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới; phối hợp với các địa phương lồng ghép nguồn vốn để thực hiện cơ chế,
chính sách.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT cân đối
ngân sách, xây dựng kế hoạch (trung hạn, hàng năm) bảo đảm kinh phí hàng năm
trình UBND tỉnh để giao dự toán ngân sách cho các địa phương.
- Làm việc với các Bộ, ngành Trung ương đề nghị bổ sung nguồn kinh phí hỗ
trợ, đầu tư cho các huyện miền núi, đặc biệt trong thực hiện các chính sách hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
3. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối dự toán ngân sách tỉnh hằng
năm, đảm bảo nguồn ngân sách tỉnh để bố trí kinh phí thực hiện cơ chế, chính sách.
- Hướng dẫn các địa phương về quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn
sắp xếp, ổn định dân cư (ban hành văn bản hướng dẫn trước ngày 15/9/2021).
4. Sở Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh giải
quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung như: giao đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ sắp xếp, ổn
định dân cư.
5. Sở Công Thương
Tham mưu UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu về đường dây điện đấu nối
đến từng hộ (phần sau công tơ) quy định tại điểm 7.5, khoản 7, Điều 1 Quyết định
này (trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2021). Hướng dẫn các địa phương triển
khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên
quan đến nội dung hỗ trợ điện sinh hoạt.
6. Sở Giao thông vận tải
Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh
giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung hỗ trợ đường dân sinh.
7. Sở Xây dựng
Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh
giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nội dung hỗ trợ vật liệu làm nhà
ở và xây dựng công trình vệ sinh.
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững,
cơ chế chính sách thoát nghèo bền vững; phối hợp với các địa phương lồng ghép
nguồn vốn để thực hiện cơ chế, chính sách.
9. Sở Thông tin và Truyền thông
Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện nội dung cơ chế, chính sách cũng như
các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.

10. Ban Dân tộc tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền
vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách; định kỳ có báo cáo
kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan, tham
mưu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
11. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các Hội, đoàn thể
- Phối hợp với các ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
giáo dục, nâng cao nhận thức, phổ biến các cơ chế, chính sách liên quan đến người
dân. Đồng thời thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện cơ chế, chính
sách đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả.
- Chỉ đạo MTTQ, các Hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã phối hợp, giám sát
trong công tác triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đảm bảo phát huy sức mạnh
tổng hợp ở cơ sở.
12. UBND cấp huyện
- Chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh về công tác tổ
chức thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn huyện. Tổ chức quán triệt, triển khai
thực hiện cơ chế, chính sách trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch.
- Căn cứ các quy định tại Quyết định này phê duyệt danh sách hộ được hỗ
trợ sắp xếp, ổn định dân cư. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao hàng năm, phân
bổ dự toán cho cấp xã; phê duyệt phương án tổ chức thực hiện của cấp xã để triển
khai thực hiện.
- Xây dựng, ban hành Kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện
cụ thể cho cả giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện hàng năm. Phân công
nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng của huyện và chỉ đạo UBND cấp xã tổ
chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt
chẽ việc tổ chức triển khai thực hiện của UBND cấp xã, thôn.
- Chủ động lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện; đồng thời, tăng
cường kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ nguồn vốn ngoài
ngân sách để triển khai thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra.
- Phối hợp với cơ quan Mặt trận, các Hội, đoàn thể tại địa phương tổ chức
tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân để các hộ dân hiểu và tự nguyện
đăng ký tham gia đúng đối tượng và hiệu quả.
- Định kỳ 6 tháng, hằng năm, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cơ chế,
chính sách của năm kế hoạch (chỉ tiêu, nguồn vốn và kết quả thực hiện) và dự kiến
kế hoạch thực hiện năm sau gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
13. UBND cấp xã
- Xây dựng phương án sắp xếp, ổn định dân cư hằng năm trên địa bàn, trình
UBND huyện phê duyệt để thực hiện.

- Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trên địa
bàn đảm bảo đúng đối tượng và nội dung hỗ trợ.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân để các hộ
dân hiểu và tự nguyện đăng ký tham gia đúng đối tượng và đạt hiệu quả.
- Phối hợp với cơ quan Mặt trận, các Hội, đoàn thể tại địa phương tuyên
truyền, vận động, giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình thực hiện các nội dung
hỗ trợ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp ở cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng,
Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin
- Truyền thông; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện miền núi,
và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Huyện uỷ, HĐND 9 huyện miền núi;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN.
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