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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

Lào Cai, ngày      tháng 11  năm 2020. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 

10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ” 

 

             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

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

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 

2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 

167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2); 

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn thực hiện  Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo giai đoạn 2011-2015; 

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND  ngày 01/3/2016 của UBND tỉnh 

Lào Cai về phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 

167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2); Quyết định số 4008/QĐ-UBND  ngày 

14/9/2017 và Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Lào Cai về phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 

33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại Tờ trình số 

748/Tr-SGTVT-XD ngày 06/11/2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 

của Thủ tướng Chính phủ”, gồm các nội dung sau: 

1. Lý do điều chỉnh. 



- Một số hộ thuộc diện hỗ trợ trong Đề án, nhưng hiện nay không có nhu cầu 

vay vốn để làm nhà nên đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ; 

- Phát sinh một số hộ có nhu cầu vay vốn, hộ thuộc diện được hỗ trợ theo 

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

Chính sách hỗ trợ nhà ở với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015. 

 2.  Điều chỉnh về đối tượng.  

a) Các hộ đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ đã phê duyệt:  

- Tổng số hộ đưa ra khỏi danh sách: 616 hộ.  

- Nguyên nhân: Do các hộ không có nhu cầu vay vốn, hoặc đã được 

làm nhà từ các tổ chức, đơn vị khác hỗ trợ...  

(Chi tiết theo phụ lục 1.1 kèm theo) 

b) Bổ sung số hộ nghèo có nhu cầu vay vốn: 

- Tổng số hộ bổ sung đợt này: 45 hộ. 

- Nguyên nhân: Nhà ở của các hộ bị hư hỏng bởi bão lũ thiên tai nên 

bị cuốn trôi, sập đổ hoặc xuống cấp do đó cần sửa chữa, cảo tạo hoặc làm 

mới lại. 

(Chi tiết theo phụ lục 1.2 kèm theo) 

c)  Tổng số hộ sau phê duyệt điều chỉnh, bổ sung: 2.622 hộ  

(Chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo) 

3. Kinh phí thực hiện Đề án sau điều chỉnh: 131.428 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội:  

2.622 hộ x 25 triệu/hộ = 65 550 triệu đồng. 

- Dự kiến vốn do các hộ dân tự đóng góp, huy động từ dòng họ và gia 

đình; vốn đóng góp tự nguyện khác từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động: 

2.622 hộ x 25 triệu/hộ = 65 550 triệu đồng. 

 - Chi phí quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách:   

65 550 triệu đồng x 0,5% = 328 triệu đồng 

(Chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo) 

4. Các nội dung khác:  

Theo hiện theo nội dung các quyết định của UBND tỉnh Lào Cai: Quyết 

định số 516/QĐ-UBND ngày 01/3/2016; Quyết định số 4008/QĐ-UBND  ngày 

14/9/2017 và Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Lào Cai về phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định 

33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 



Điều 2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các sở, ngành liên quan có 

trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án đảm bảo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giao 

thông vận tải - Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- UBND các huyện, TX, TP Lào Cai; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1, QLĐT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

              Giàng Thị Dung   
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