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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2009/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở
tạm bợ cho hộ nghèo thành phố năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16
- Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003.
- Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HðND ngày 16/12/2008 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa X-Kỳ họp thứ 18 về ðề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa
nhà ở cho hộ gia ñình có công cách mạng và hộ nghèo giai ñoạn 2009-2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2009/NQ-HðND ngày 27/12/2008 của HðND
thành phố về nhiệm vụ năm 2009.
- Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 13/7/2009 của UBND thành phố về việc
ñề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo và
ý kiến của ñại biểu HðND thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua việc nâng mức hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở
tạm bợ cho hộ nghèo năm 2009, cụ thể như sau:
- Nâng mức hỗ trợ xây dựng mới từ 10 triệu ñồng/nhà lên 15 triệu ñồng/nhà.
- Nâng mức hỗ trợ sửa chữa từ 5 triệu ñồng/nhà lên 10 triệu ñồng/nhà.
- Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn huy ñộng Quỹ “Ngày vì người nghèo”,
nguồn tài trợ và nguồn ngân sách thành phố.
ðiều 2. Giao cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
này và hoàn thành trong năm 2009. ðối với các hộ dân ñã thực hiện việc xây dựng
mới, sửa chữa nhà ở tạm trong 6 tháng ñầu năm 2009 nhưng chưa quyết toán thì ñược
hưởng cơ chế mới này.
ðiều 3. Thường trực HðND thành phố, các ban HðND và ñại biểu HðND
thành phố thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này ñược HðND thành phố Khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày
23 tháng 7 năm 2009 và có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH
Phạm Câu

