
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3006 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  23 tháng 7 năm 2019 

V/v thực hiện rà soát, bổ sung hộ 
gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở 
theo Quyết định 33/2015/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 
Kính gửi:

 

 - Các Sở: Xây dựng, Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Xem xét Công văn số 325/CV-NHCS ngày 16/7/2019 của Ngân hàng 
chính sách xã hội chi nhánh tỉnh về việc chỉ đạo rà soát, bổ sung hộ gia đình 
thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo 
như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
danh sách các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-
TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối 
với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ 
nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) theo đề xuất 
của Ngân hàng CSXH tỉnh tại Công văn trên; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước 
ngày 15/8/2019. 

(Công văn số 325/CV-NHCS ngày 16/7/2019 của Ngân hàng Chính sách 
xã hội chi nhánh tỉnh đã được gửi đến các Sở Xây dựng, Lao động - Thương 
binh và Xã hội). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các 
huyện, thành phố thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban đại diện HĐQT  
  NHCSXH tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- NHCSXH chi nhánh tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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