
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:          /VP-KT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lạng Sơn, ngày        tháng  9 năm 2020 

V/v giải quyết kiến nghị  

của UBND huyện Chi Lăng 

 

                                                      

Kính gửi:  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- UBND huyện Chi Lăng.   

  

Xem xét Công văn số 1316/UBND-KT&HT ngày 25/8/2020 của UBND 

huyện Chi Lăng về việc báo cáo kết quả giải quyết đơn của Lương Văn Đức, 

thôn Nà Tẻng, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã 

hoàn thành, kết thúc thực hiện vào ngày 30/12/2019. Đối với danh sách các hộ 

gia đình người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh 

thêm ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tại 

thời điểm 31/5/2017 (trên địa bàn tỉnh còn khoảng 1.075 hộ) hiện nay UBND 

tỉnh đang giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 

tổng hợp danh sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách 

cấp tỉnh, cấp huyện, quỹ đền ơn đáp nghĩa, các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ 

các cá nhân, tổ chức, đoàn thể... để thực hiện trong những năm tiếp theo sau khi 

Đề án được Trung ương tổng kết. 

Do vậy, trong khi UBND tỉnh chưa phê duyệt được danh sách các hộ 

người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở ngoài Đề án, giao 

UBND huyện Chi Lăng trước mắt chủ động huy động các nguồn đóng góp của 

các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và các nguồn khác để hỗ trợ cho gia đình 

ông Lương Văn Đức xây dựng, sửa chữa nhà đảm bảo khang trang, ổn định cuộc 

sống; đồng thời tiếp tục chủ động, rà soát các hộ người có công với cách mạng 

thuộc diện được hỗ trợ nhà ở, lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp chung, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TC; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Ban TCD, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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