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Kính gửi:   

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Thông báo số 640/TB-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng là một trong 

những chính sách đền ơn, đáp nghĩa quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Nhân 

dân đối với những người có công trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, 

xây dựng và bảo vệ đất nước. Để số liệu được chính xác, cụ thể, UBND huyện yêu 

cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát lại, tổng 

hợp danh sách các hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở 

phát sinh thêm ngoài Đề án đã phê duyệt như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

rà soát lại, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu tại Thông báo số 640/TB-UBND ngày 

31/10/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

2. UBND các xã, thị trấn  

- Chỉ đạo công chức chuyên môn hoàn thiện hồ sơ hoàn công, lưu trữ theo 

đúng quy định.   

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng chính 

sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-

TTg, cần lưu ý kiểm tra xác định các hộ phải đúng đối tượng và điều kiện là khó 

khăn về nhà ở, tức là hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng. Công tác rà 

soát, tổng hợp là để nắm tình hình và nhu cầu thực tế trên địa bàn huyện, do vậy 

khi các hộ chưa được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mà tự thực hiện xây dựng nhà 

ở trước thì tự chịu trách nhiệm. 

- Rà soát lại, tổng hợp và báo cáo số hộ người có công với cách mạng thuộc 

diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài Đề án của UBND tỉnh phê duyệt 

(trong đó kiểm tra xác định các hộ phải đúng đối tượng và điều kiện là khó khăn về 

nhà ở, tức là hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng). 

- Tổng hợp báo cáo với 2 nội dung như sau: 
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+ Rà soát, tổng hợp các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm 

ngoài Đề án nhưng chưa có quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung đã thực hiện 

xây dựng nhà ở trước, nêu rõ lý do tại sao xây dựng trước, kèm theo hình ảnh nhà 

cũ trước khi xây dựng (chi tiết theo biểu 01 kèm theo). 

+ Rà soát, tổng hợp các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm 

ngoài Đề án có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở (chi tiết theo biểu 02 kèm theo). 

Đợt rà soát lại này là đợt cuối cùng yêu cầu UBND các xã, thị trấn nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, báo cáo số liệu đầy đủ, chính xác làm căn cứ để tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh. Đơn vị nào rà soát, tổng hợp các trường hợp sai đối tượng, 

không đúng điều kiện là khó khăn về nhà ở, tức là hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị 

hư hỏng nặng, rà soát còn thiếu xót hộ. Đồng chí Chủ tịch UBND xã hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về số liệu của xã mình và chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

Các đơn vị gửi báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) 

trước ngày 22/11/2019, đồng thời gửi file mềm qua hòm thư điện tử: 

haminhhuanktht@gmail.com. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp xây dựng báo 

cáo gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 26/11/2019.  

UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: LĐ,TB,XH-DT; TC-KH; 
- Lưu: VT.                                                      

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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