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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Huy động nguồn nhân lực hỗ trợ hộ nghèo khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023” 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/01/2019 của Quốc hội khoá 

XIV về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khoá 

XIV về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sơn La về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Sơn La về Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-

2025;  

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt Đề án huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo khó khăn 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025;  

Thực hiện Quyết định số 462-QĐ/HU ngày 21/2/2023 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy Yên Châu về việc thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm cho hộ nghèo 

trên địa bàn huyện Yên Châu.  

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch Huy động nguồn lực hỗ trợ 

hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn năm 2023 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án “Huy động nguồn lực hỗ trợ hộ 

nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. 

Hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng 

bước nâng cao mức sống. 

Triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng và tiến 

độ, hoàn thành mục tiêu đề ra. 

- Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và 

nhân dân cùng làm. Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: tăng cường hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo bằng nguồn vốn xã hội hóa vận động từ cá nhân, tổ chức, cộng 
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đồng gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã 

hội ở địa phương và theo phương thức cho vay vốn để xây dựng hoặc sửa chữa 

nhà ở; cộng đồng giúp đỡ; hộ gia đình tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo 

tiêu chuẩn, chất lượng quy định, đảm bảo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước 

nâng cao mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững.  

2. Yêu cầu 

- Hỗ trợ đến từng hộ gia đình bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và 

minh bạch. Chỉ thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với các hộ nghèo đã có đất 

hợp pháp để làm nhà ở. 

- Sau khi được hỗ trợ, các hộ gia đình phải xây dựng được nhà ở mới hoặc 

sửa chữa nhà ở đang có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 24m2 (đối với 

những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử 

dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 18 m2); tuổi thọ căn nhà từ 10 năm trở lên; 

đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, tố, lốc; nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn “03 

cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), không làm từ các loại vật liệu 

tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể: 

+ “Nền cứng” là nền nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng 

độ cứng của nền như: vữa, xi măng, cát, bê tông, gạch lát. 

+ “Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng 

đỡ. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt 

thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch, đá hoặc làm từ gỗ bền chắc; móng 

làm từ bê tông cốt thép hoặc xây gạch, đá. 

+ “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ 

thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 

chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp bằng ngói hoặc các loại tấm lợp có 

chất lượng tốt như tôn, phi prô xi măng. 

- Hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở (bao gồm xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở) 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có yêu cầu) và 

chỉ được chuyển nhượng sau khi đã trả hết nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Mục tiêu: Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đến hết năm 2023 hoàn 

thành việc hỗ trợ 320 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. 

2. Đối tượng được hỗ trợ nhà ở 

Hộ nghèo (chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở tạm, dột nát) 

theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ 

về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

Trường hợp hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ, nhưng trong quá trình thực 

hiện chính sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt là hộ thoát nghèo thì đưa ra 

khỏi danh sách hỗ trợ. 

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Yên Châu. 
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4. Điều kiện được hỗ trợ nhà ở 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 

có đất ở được cấp có thẩm quyền xác nhận là đất ở ổn định, không tranh chấp, 

phù hợp quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

- Chưa được hưởng các chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình, 

dự án của Nhà nước đã và đang triển khai trên địa bàn và sự hỗ trợ của các tổ 

chức, cá nhân khác, hiện chưa có nhà hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở tạm, nhà 

dột nát có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở. 

- Trường hợp đã được hỗ trợ nhà ở theo các chương trình, chính sách hỗ 

trợ nhà ở khác thì phải thuộc các đối tượng sau: Đã được hỗ trợ trên 10 năm, nhà 

ở bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ do thiên tai gây ra nhưng gia 

đình không có khả năng tự làm nhà ở. 

5. Nguyên tắc hỗ trợ 

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện Đề án, kết hợp giữa Nhà nước và 

nhân dân cùng làm; tăng cường hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo bằng nguồn vốn xã 

hội hóa vận động từ cá nhân, tổ chức, cộng đồng gắn với thực hiện các chủ 

trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

- Hỗ trợ đến từng hộ gia đình bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, 

minh bạch theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện 

chính sách phải phù hợp với phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, mỗi vùng  

miền, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc, phù hợp với điều kiện thực tiễn 

từng địa phương và góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 6. Mức hỗ trợ 

6.1. Hình thức hỗ trợ 

- Có thể hỗ trợ kinh phí hoặc nguyên vật liệu tùy theo điều kiện thực tế và 

nhu cầu của từng hộ gia đình. 

- Hỗ trợ trực tiếp: đối tượng là hộ nghèo có chủ hộ từ đủ 40 tuổi trở lên và 

hộ nghèo dưới 40 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (khuyết tật nặng, đặc biệt 

nặng, mắc bệnh hiểm nghèo). 

- Hỗ trợ có điều kiện (thông qua vốn vay ưu đãi): đối tượng là hộ nghèo 

có chủ hộ dưới 40 tuổi.  

6.2. Hình thức cấp kinh phí 

- Đối với nguồn vốn xã hội hóa:  

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện là cơ quan chủ trì tiếp nhận 

và quản lý kinh phí (tài khoản Quỹ vì Người nghèo) để thực hiện hỗ trợ theo quy 

định đối với các nguồn ủng hộ, thanh quyết toán theo quy chế “quản lý, sử dụng 

quỹ vì người nghèo” và các nguồn ủng hộ khác.  

- Đối với nguồn các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc 

gia: Phòng Dân tộc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện. 
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- Đối với vốn vay: Các hộ gia đình thực hiện thủ tục, quy trình vay vốn 

theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội. 

7. Nguồn lực thực hiện và cơ cấu nguồn lực 

- Nguồn ngân sách trung ương (nếu có). 

- Nguồn ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) cho vay ủy thác qua Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện. 

- Nguồn xã hội hóa: từ các quỹ do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện vận động; nguồn tài trợ, viện trợ của 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện; đóng góp của cộng đồng, dòng họ, hộ 

gia đình và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

8. Thời gian thực hiện 

Phấn đấu xóa hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2023 là 320 hộ. 

9. Xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ 

 Đảm bảo các điều kiện theo Công văn hướng dẫn số 603/UBND-

LĐTBXH ngày 1/4/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu về việc Hướng 

dẫn quy trình xét duyệt nghiệm thu bàn giao nhà ở cho hộ nghèo thuộc diện 

được hổ trợ để đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Yên Châu. 

Thực hiện ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau: 

(1) Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết 

tật, mắc bệnh hiểm nghèo). 

(2) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số. 

(3) Chủ hộ từ đủ 40 tuổi trở lên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 

khai thực hiện. 

- Tổng hợp rà soát báo cáo UBND huyện tình hình huy động các nguồn 

lực, cam kết hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ 

chức chính trị - xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp cới các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc 

các xã, thị trấn triển khai việc thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 

hộ nghèo, hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. 

- Định kỳ hằng quý báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy, UBND huyện tiến 

độ thực hiện để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. 

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

quy chuẩn, chất lượng nhà ở được hỗ trợ theo quy định hiện hành, phù hợp với 

thực tiễn của huyện và số kinh phí được hỗ trợ.  
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện bố trí 

nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách huyện 

để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách 

theo quy định 

- Phối hợp với ngân hàng chính sách huyện quản lý, quyết toán nguồn vốn 

ngân sách địa phương ủy thác đảm bảo đúng chế độ chính sách theo quy định 

hiện hành. 

4. Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp thực hiện lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện mục tiêu xóa nhà 

tạm cho hộ nghèo từ nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu có liên quan thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý. 

5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa  

Tăng cường công tác tuyên truyền công tác xóa nhà tạm trên địa bàn 

huyện. 

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, người nghèo 

trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.  

- Tăng cường công tác thông tin để người dân hiểu rõ về chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần 

yêu nước, phát huy nội lực, tự lực tự cường và trách nhiệm của cộng đồng dân 

cư trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, chống tư tưởng trông 

chờ, ỉ lại của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân 

6. Phòng Dân tộc 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nội dung “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” 

thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 

của Quốc hội khi được Chính phủ phê duyệt. 

7. Các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách xã 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền 

về nội dung chính sách hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. 

Xây dựng kế hoạch vận động kinh phí hỗ trợ trong đội ngũ cán bộ, công chức và 

phối hợp với các cơ cơ quan đơn vị, đoàn thể nhận đỡ đầu, phụ trách tiến hành 

rà soát số lượng hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn; thực hiện việc hỗ trợ 

theo lộ trình từng năm. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, 

kinh doanh; tăng cường tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp 

đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng 
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trong đó có việc quan tâm dành nguồn lực thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 

hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. 

 - Huy động nguồn lực từ “Quỹ vì người nghèo” do Ủy ban mặt trận tổ 

quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của mặt trận phối hợp vận 

động từ cộng đồng xã hội. 

- Huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ… để hỗ 

trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Nội dung, hình thức huy động đóng góp tự 

nguyện của cộng đồng dân cư thực hiện theo Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở 

và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đôn đốc, kiểm 

tra, giám sát, nghiệm thu việc làm nhà ở cho hộ nghèo của xã được phân công 

phụ trách. 

- Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả phối 

hợp, giúp đỡ xã trong công tác triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo về 

UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội). 

8. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị 

liên quan thực hiện cho vay, thu hồi nợ và và xử lý nợ rủi do theo quy định hiện 

hành. 

- Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đảm bảo đơn 

giản, rõ ràng, dễ thực hiện. 

- Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả cho 

hộ nghèo vay vốn cải thiện nhà ở về UBND huyện (qua Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội). 

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức Chính trị - Xã 

hội huyện 

- Có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính 

sách; tham gia vận động các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng 

tiền, vật liệu xây dựng hoặc ngày công lao động để giúp đỡ các hộ nghèo xây 

dựng nhà ở; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức, tham gia xây 

dựng nhà ở cho các hộ nghèo không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa nhà ở 

(già cả, neo đơn, tàn tật). 

- Tham mưu Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” kế hoạch vận động 

ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và làm nhà “Đại đoàn kết” huyện Yên Châu theo 

chỉ tiêu hỗ trợ nhà ở hộ nghèo hằng năm. 

- Giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với 

hộ nghèo đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu. 

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến chính sách, tham 

gia vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng ủng hộ bằng tiền, vật liệu 

xây dựng hoặc ngày công lao động giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa chữa 

nhà ở. 
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10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương và nội dung của kế hoạch 

cho nhân dân địa phương biết để thực hiện. Thường xuyên rà soát, xác định đảm 

bảo đúng đối tượng hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo quy định. 

- Vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các đoàn thể, dòng họ, nhân 

dân hỗ trợ kinh phí, vật tư, ngày công... giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng, sửa 

chữa nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng và hộ 

gia đình; tận dụng, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ, công lao động 

để giảm giá thành xây dựng, sửa chữa nhà ở. 

- Tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn không tự xây dựng được nhà ở (khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, mắc 

bệnh hiểm nghèo). 

- Báo cáo tiến độ thực hiện gửi UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội) trước ngày 15 tháng cuối quý. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Huy động nguồn lực hỗ trợ khó 

khăn về nhà ở năm 2023, UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện 

và các đoàn thể chính trị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, 

thị trấn tổ chức triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả./. 

Nơi nhận: 

- Sở Lao động - TB&XH (b/c); 

- Ban Thường vụ huyện ủy ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tổ chức chính trị xã hội; 

- Các cơ quan đơn vị liên quan; 

- Ban BT cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, LĐTBXH,........ bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
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