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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả rà soát, thống kê, phương án  

hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh 

  
 Ngày 25/3/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét kết quả rà soát, thống kê, phương án hỗ 

trợ người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có đại 

diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết 

quả rà soát, thống kê, phương án hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở trên 

địa bàn tỉnh; ý kiến của các sở, ngành và ý kiến của các thành phần dự họp; 

đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các cấp, các ngành, cơ quan chức 

năng, UBND các huyện, thành phố trong thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công bảo đảm kịp 

thời, đúng quy định, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo việc rà soát, thống kê, có nhiều 

biện pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người 

có công trên địa bàn quản lý, góp phần thực hiện tốt mục tiêu mà Đảng và Nhà 

nước đặt ra là các gia đình người có công phải có mức sống bằng hoặc cao hơn 

mức sống bình quân nơi cư trú. 

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai các Đề án hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở để thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ thì công tác rà soát, thống kê số hộ người có công khó khăn về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, kết quả báo cáo giữa 

các ngành và UBND các huyện, thành phố về số hộ người có công khó khăn về 

nhà ở còn chưa thống nhất, chưa chính xác. Do đó, sau khi kết thúc thời gian 

thực hiện các Đề án, UBND tỉnh đã phải trả lại nguồn vốn ngân sách Trung 

ương cấp để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong khi đó hiện nay nguồn kinh 

phí của ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, số hộ người có công khó khăn về nhà ở trên 

địa bàn tỉnh vẫn còn trên 1.000 hộ chưa được hỗ trợ. Qua đây, UBND tỉnh yêu 

cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần nghiêm túc rút kinh 

nghiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác rà soát, thống kê số hộ 
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người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới bảo đảm 

chính xác, khách quan, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. 

II. NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. UBND các huyện, thành phố 

Khẩn trương tập trung chỉ đạo, quán triệt các phòng chuyên môn phối hợp 

với Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể huyện cùng vào cuộc triển khai đến xã 

rà soát từng hộ bảo đảm chính xác, đúng đối tượng; lập danh sách hộ gia đình 

người có công khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ. Kết quả rà soát, thống kê phải có 

hồ sơ và hình ảnh minh chứng cụ thể. Sau khi có kết quả rà soát của phòng 

chuyên môn, UBND các huyện, thành phố thành lập Hội đồng để thẩm định, 

đánh giá kết quả rà soát, thống kê do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố chủ trì. Trong quá trình thống kê, rà soát  cần phân loại, sắp xếp đối 

tượng ưu tiên hỗ trợ trong năm 2021 và năm 2022. 

UBND các huyện, thành phố phải hoàn thành, gửi kết quả, hồ sơ rà soát 

về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất ngày 10/4/2021 để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và 

các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ 

người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Kế hoạch phải xác 

định nguyên tắc, điều kiện, đối tượng hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên (vận dụng quy 

định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng). Hoàn thành dự thảo kế hoạch, gửi UBND tỉnh chậm nhất ngày 20/4/2021. 

3. Về nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch 

- Sau khi đã loại trừ số đối tượng được xác định theo các tiêu chí và đã 

được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong danh 

sách rà soát thì số đối tượng người có công khó khăn về nhà ở còn lại trên địa 

bàn tỉnh sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%, 30% kinh phí còn lại do UBND các 

huyện, thành phố chủ động hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp huyện và các nguồn 

huy động hợp pháp khác.  

- Đối với các hộ người có công khó khăn về nhà ở đã tự ứng trước, tự huy 

động kinh phí hoặc đã được nhận hỗ trợ kinh phí từ nguồn xã hội hóa để sửa 

chữa, xây mới nhà thì UBND các huyện, thành phố phải rà soát, xác định cụ thể 

từng trường hợp được hỗ trợ bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 

63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ để đưa vào dự thảo Kế hoạch. 

4. Về phân công nhiệm vụ trong dự thảo Kế hoạch 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo phân công nhiệm vụ theo 

02 nhóm là: nhóm sở, ban, ngành (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện,…); nhóm UBND các huyện, thành phố. 
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Trong đó, lưu ý UBND các huyện, thành phố phải có trách nhiệm thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết của việc rà soát, thống kê 

bảo đảm chính xác số đối tượng người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn, 

thành lập Hội đồng để thẩm định, đánh giá kết quả rà soát và phân loại đối tượng 

ưu tiên theo thứ tự để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ.  

5. Lộ trình thực hiện  

Thời gian thực hiện Kế hoạch hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở 

trên địa bàn tỉnh được triển khai từ năm 2021 và hoàn thành hỗ trợ trong năm 

2022. Trong dự thảo Kế hoạch phải xác định cụ thể số hộ gia đình, số kinh phí 

sẽ hỗ trợ theo từng năm. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các TP theo GM số 108/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KGVX (NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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