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KẾ HOẠCH 

Thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng  

khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 21/5/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng ban hành Kế hoạch 

thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở góp phần nâng 

cao điều kiện sống cho người có công với cách mạng. 

 - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân 

dân trong việc quan tâm chăm lo đời sống của người có công với cách mạng. 

 - Ghi nhớ, tri ân công lao đóng góp của những người có công với cách 

mạng góp phần thiết thực hướng tới chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

 2. Yêu cầu 

 - Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải được các cấp, 

các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất; quá trình thực hiện bảo 

đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, đúng quy định. 

 - Huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã 

hội vào công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Đối tượng hỗ trợ 

 a) Là hộ gia đình có thành viên là người có công với cách mạng đã được 

cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:  

 - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945;  

 - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945;  

 - Thân nhân liệt sỹ;  

 - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;  

 - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;  
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 - Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;  

 - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;  

 - Bệnh binh;  

 - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;  

 - Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;  

 - Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế; 

 - Người có công giúp đỡ cách mạng. 

 b) Người có công 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 tính đến thời điểm 

31/5/2017 (trong trường hợp hiện nay người có công đó đã chết nhưng có tên 

trong danh sách rà soát được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận thì 

vẫn thực hiện hỗ trợ). 

 c) Đối với các hộ người có công khó khăn về nhà ở đã tự ứng trước kinh 

phí, tự huy động kinh phí để sửa chữa, xây mới nhà ở thì UBND các xã, thị trấn 

tổ chức kiểm tra, rà soát, lập biên bản xác minh tình trạng nhà ở của người có 

công trước khi thực hiện xây dựng mới hoặc sửa chữa để có căn cứ, cơ sở hỗ trợ 

đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.  

  d) Những trường hợp người có công đã chết, chưa có tên trong danh sách 

rà soát được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận thì không thực hiện 

hỗ trợ. 

 2. Điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ 

 Hộ người có công ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng với mức độ như 

sau: 

 - Phải phá dỡ để xây mới nhà ở: Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ. 

 - Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở: Mức hỗ trợ 20 triệu 

đồng/hộ. 

 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

 - Hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng có hộ khẩu thường trú 

trên địa bàn huyện trước ngày 15/6/2013 và nhà ở hiện bị hư hỏng, dột nát (kể 

cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị 

hư hỏng, dột nát) để xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có, bảo đảm 

nâng cao điều kiện nhà ở của người có công với cách mạng. 

 - Hỗ trợ các đối tượng người có công một cách công khai, minh bạch, 

tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ. 

 - Thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, Mặt trận Tổ quốc và tổ 

chức chính trị - xã hội các cấp huy động xã hội hóa để hỗ trợ, khuyến khích 
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cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở bảo đảm 

tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình. 

 - Việc hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở hoặc sửa 

chữa nhà ở phải bảo đảm yêu cầu sau đây: 

 + Đối với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới 

phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có 

diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân thì có thể xây 

dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có 

tuổi thọ từ 10 năm trở lên. 

 + Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái 

nhà thì sau khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, 

mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm trở lên. 

 4. Đối tượng ưu tiên hỗ trợ 

 - Hộ gia đình người có công mà nhà ở có nguy cơ sập đổ, không an toàn 

khi sử dụng. 

 - Hộ gia đình mà người có công cao tuổi. 

 - Hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn. 

 - Hộ gia đình người có công thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai. 

- Hộ gia đình người có công là dân tộc thiểu số. 

 5. Thời gian thực hiện 

 a) Thời gian thực hiện hỗ trợ: Năm 2021 - 2022. 

 b) Tổng số hộ hỗ trợ: 284 hộ; tổng kinh phí: 7.420 triệu đồng.  

Cụ thể như sau: 

 - Năm 2021: Hỗ trợ đối với các hộ người có công chưa thực hiện xây 

dựng mới hoặc sửa chữa, tổng số 133 hộ, kinh phí: 3.480 triệu đồng, trong đó: 

 + Số hộ xây mới: 41 hộ, kinh phí: 1.640 triệu đồng. 

 + Số hộ sửa chữa: 92 hộ, kinh phí: 1.840 triệu đồng.  

 - Năm 2022: Hỗ trợ đối với các hộ người có công đã tự ứng kinh phí hoặc 

tự huy động kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa, tổng số 151 hộ, kinh phí: 

3.940 triệu đồng, trong đó:  

 + Số hộ xây mới: 46 hộ, kinh phí: 1.840 triệu đồng. 

 + Số hộ sửa chữa: 105 hộ, kinh phí: 2.100 triệu đồng.  

(Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo Kế hoạch). 

 6. Nguồn kinh phí thực hiện 

 - Nguồn ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí huy động xã hội hóa của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bảo đảm 70%. 
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- Nguồn ngân sách huyện và nguồn kinh phí huy động xã hội hóa của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, nguồn huy 

động hợp pháp khác bảo đảm 30%, cụ thể: 

 - Thực hiện trong năm 2021:  

 + Ngân sách tỉnh và nguồn huy động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 2.436 triệu đồng.  

 + Ngân sách huyện và nguồn hợp pháp khác: 1.044 triệu đồng.  

 - Thực hiện trong năm 2022:  

 + Ngân sách tỉnh và nguồn huy động xã hội hóa của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: 2.758 triệu đồng.  

 + Ngân sách huyện và nguồn hợp pháp khác: 1.182 triệu đồng.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

 - Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch hỗ trợ người có công với 

cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị-xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát từng hộ bảo 

đảm chính xác, đúng đối tượng. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện phân 

bổ nguồn kinh phí từ ngân sách huyện và nguồn kinh phí vận động xã hội hóa để 

thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng 

trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các đơn vị liên quan kiểm tra, 

đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa 

chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 

Kế hoạch đề ra. 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở đối với người có 

công với cách mạng theo quy định. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc và 

các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, kiểm tra, thẩm 

định việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, đảm 

bảo đúng điều kiện hỗ trợ và nguyên tác hỗ trợ, tham mưu cho UBND huyện xử 

lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ về nhà ở đối với người có 

công với cách mạng. 

 3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 - Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, 

Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc huyện và cơ quan liên quan cân đối, trình UBND 
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huyện bố trí ngân sách huyện (sau khi trừ đi phần kinh phí xã hội hóa); phân bổ 

kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 

nhà ở cho người có công theo Kế hoạch này. 

 - Hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn 

kinh phí hỗ trợ theo quy định; phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội – Dân tộc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm 

bảo chính sách đến từng hộ, đúng đối tượng, đúng quy định; không để xảy ra 

thất thoát, tiêu cực. 

 4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông 

 Tổ chức tuyên truyền về Kế hoạch và kết quả triển khai thực hiện Kế 

hoạch về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng các chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với người có công với cách mạng đến các cơ quan, tổ chức và 

đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. 

 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện 

 - Tích cực tuyên truyền, vận động, huy động tối đa các nguồn lực để hỗ 

trợ người có công với cách mạng xây dựng, cải tạo nhà ở theo Kế hoạch này.  

- Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc rà soát 

các đối tượng người có công khó khăn về nhà ở để thực hiện công tác hỗ trợ 

tránh chồng chéo giữa đối tượng.  

- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch trong việc tham mưu phân bổ 

nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở.  

 - Phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát 

quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người có công đảm bảo 

đúng mục đích và yêu cầu đề ra. 

 6. UBND các xã, thị trấn 

 - Thực hiện tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan 

trọng các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách 

mạng đến các cơ quan, tổ chức và đông đảo các tầng lớp Nhân dân từ đó huy 

động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà 

ở. 

 - Rà soát kỹ lại danh sách từng hộ gia đình người có công khó khăn về 

nhà ở cần hỗ trợ trên địa bàn, nếu có thay đổi so với danh sách trong kế hoạch 

này, yêu cầu gửi báo cáo bằng văn bản về UBND huyện qua cơ quan thường 

trực là Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện để tổng hợp trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ người có công khó khăn về 

nhà ở. Thời gian gửi báo cáo về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân 

tộc huyện chậm nhất ngày 28/5/2021.  

 (Có biểu tổng hợp và danh sách kèm theo) 
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- Thực hiện rà soát từng hộ bảo đảm chính xác, đúng đối tượng; kết quả rà 

soát, thống kê phải có hồ sơ và hình ảnh minh chứng cụ thể. Đối với trường hợp 

hộ người có công đã tự ứng kinh phí hoặc huy động kinh phí để xây dựng và sửa 

chữa nhà ở phải có biên bản xác minh rõ tình trạng nhà ở trước khi thực hiện. 

 - Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ bảo đảm công khai, 

đúng quy định. 

- Tổ chức huy động các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ xây dựng, sửa 

chữa nhà ở cho các hộ người có công có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng 

tự xây dựng, sửa chữa được nhà ở (gia đình người có công già cả, neo đơn, 

khuyết tật...). 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở 

cho người có công với cách mạng gửi báo cáo về UBND huyện qua cơ quan 

thường trực là Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện theo quy 

định. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện Kế hoạch bảo đảm tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện phát sinh 

khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận:                                                                    
- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ;   (b/c)   

- Thường trực HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các TC CT-XH;                 

- Các phòng LĐTBXH-DT; KT&HT, TC-KH; 

- Trung tâm VHTT&TT;  

- UBND các xã, thị trấn;       

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Trần Quốc Phong 
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