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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn mục tiêu, mức hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo 

 về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010 
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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

 Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-

BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009 của liên bộ, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; 

Sau khi xem xét tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 16/6/2009 của UBND tỉnh 

Lào Cai về mục tiêu, giải pháp thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2010; báo cáo thẩm tra số 12/BC-BKT ngày 01/7/2009 

của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự 

kỳ họp, 

  

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê chuẩn mục tiêu, mức hỗ trợ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ 
nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009-2010; cụ thể 
như sau: 

1. Mục tiêu hỗ trợ: 

Phấn đấu đến hết năm 2010 hoàn thành hỗ trợ làm nhà ở cho 6.726 hộ 

nghèo hiện chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm, dột nát thuộc diện đối tượng hỗ trợ 

theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:  
- Năm 2009, hỗ trợ cho 3.941 hộ gồm: 1.649 hộ nghèo của 3 huyện Bắc Hà, 

Mường Khương và Si Ma Cai, 2.292 hộ là đối tượng người có công với cách 
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mạng và một phần hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở các huyện còn lại và 

thành phố Lào Cai; 

- Năm 2010, hoàn thành việc hỗ trợ cho 2.785 hộ còn lại. 

2. Mức hỗ trợ:  

Ngoài phần hỗ trợ của ngân sách Trung ương và được vay vốn của Ngân 

hàng chính sách xã hội, địa phương hỗ trợ thêm cho các hộ như sau: 

-  Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ: 1,5 triệu đồng/hộ. 

-  Ngân sách cấp huyện hỗ trợ:  0,5 triệu đồng/hộ. 

-  Huy động ủng hộ của các tổ chức, cá nhân: 1,6 triệu đồng/hộ. 
 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 
1. UBND tỉnh Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết, hàng năm báo cáo 

HĐND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ.  

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 16 

thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể 

từ ngày được thông qua./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 
            Sùng Chúng 

 
 


