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Lạng Sơn, ngày  17  tháng 4  năm 2019 
V/v hoàn chỉnh dự thảo báo cáo 
việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

cải thiện nhà ở cho người có công 
cách mạng 

 

ơ 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng 

 
Xem xét Công văn số 401/SXD-QLN&TTBĐS ngày 10/4/2019 của Sở 

Xây dựng về dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ việc 
thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Nội dung dự thảo Báo cáo chưa bám sát Đề cương theo yêu cầu, chưa có số 
liệu các kết quả đạt được của UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
người có công với cách mạng cải thiện nhà ở từ năm 1996 đến nay theo các Phụ 
lục kèm theo Đề cương. 

Yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, 
tổng hợp, dự thảo báo cáo của UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ nội dung số liệu theo 
Đề cương hướng dẫn gửi kèm Công văn số 399/TTCP-C.IV của Thanh tra 
Chính phủ; hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 22/4/2019. 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phối 
hợp, cung cấp số liệu gửi Sở Xây dựng trước ngày 19/4/2019 để tổng hợp báo 
cáo chung. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan liên 
quan thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, LĐ,TB&XD; 
- Thanh tra tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 
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