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            HUYỆN HỮU LŨNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-LĐTBXH-DT 
 

V/v khẩn trương thực hiện Kế hoạch hỗ 

 trợ người có công với cách mạng  

khó khăn về nhà ở (lần 2) 

Hữu Lũng, ngày       tháng  9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.        

 

Thực hiện Công văn số 1433/SLĐTBXH-NCC ngày 01/9/2021 của Sở Lao 

động  – Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ 

trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở; Căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương, Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở trên địa bàn 

huyện và đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

- Tính đến ngày 06/9/2021 toàn huyện đã thực hiện xây mới, sửa chữa được 

98/129 hộ (xây mới 34 hộ, sửa chữa 64 hộ), đạt 75,97% kế hoạch năm 2021; đang 

thực hiện xây mới, sửa chữa 06 hộ (xây mới 04 hộ, sửa chữa 02 hộ), đạt 4,65%; chưa 

thực hiện xây mới, sửa chữa 25 hộ (xây mới 07 hộ, sửa chữa 18 hộ), tỷ lệ 19,38%.  

- Đã thực hiện hỗ trợ 13 hộ bằng 360.000.000 đồng.  

 (Có biểu tiến độ thực hiện kèm theo)  

 Qua kết quả triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của một số xã như: UBND xã Vân Nham; UBND xã 

Đồng Tân đã chủ động tích cực triển khai, thực hiện đến nay đã thực hiện xây mới; 

sửa chữa và thực hiện hỗ trợ xong đối với các hộ đăng ký ưu tiên hỗ trợ năm 2021.  

Tuy nhiên thực tế vẫn còn một số xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt trong lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc khảo sát nắm tình hình chưa cụ thể, họp xét ưu 

tiên hỗ trợ năm 2021 và năm 2022 chưa sát với thực tế, có xã, thị trấn xét ưu tiên hỗ 

trợ năm 2021 cho hộ người có công không có khả năng thực hiện xây dựng trong 

năm 2021 dẫn đến việc hộ có đủ điều kiện hỗ trợ, cần được hỗ trợ lại chưa được ưu 

tiên hỗ trợ năm 2021. Hiện tại trên địa bàn huyện còn 07 hộ chưa thực hiện xây mới 

cần lưu ý đôn đốc thực hiện ngay (tại các xã Cai Kinh, Đồng Tiến, Minh Tiến, Quyết 

Thắng, Sơn Hà, Yên Vượng và thị trấn Hữu Lũng). 

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện hỗ trợ hộ gia đình người có công khó 

khăn về nhà ở theo đúng tiến độ đề ra, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Các hộ đăng ký hỗ trợ năm 2021 

- Đối với các hộ đã thực hiện xây dựng hoặc sửa chữa xong nhà ở: UBND các 

xã, thị trấn tổ chức nghiệm thu, thực hiện thanh toán và chi trả tiền hỗ trợ cho hộ gia 

đình người có công chậm nhất 30/9/2021.  

- Đối với các hộ đang thực hiện và chưa thực hiện xây mới hoặc sửa chữa nhà 

ở: UBND các xã, thị trấn tổ chức đôn đốc các hộ khẩn trương thực hiện, đồng thời 

thường xuyên theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, 

sửa chữa nhà ở, sau khi hoàn thiện công trình tổ chức nghiệm thu, thực hiện thanh 

toán và chi trả tiền hỗ trợ cho hộ gia đình người có công trước ngày 30/11/2021.  

2. Các hộ đăng ký hỗ trợ năm 2022 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức trực tiếp đến từng hộ để kiểm tra hiện 

trạng, tổ chức đôn đốc đối với các hộ chưa thực hiện thi công và tổ chức kiểm tra 

hiện trạng đối với các hộ đã thi công để kịp thời đôn đốc hoàn thiện nếu chưa đảm 

bảo tiêu chuẩn đồng thời theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình 

xây dựng, sửa chữa nhà ở; vận động các tổ chức, đoàn thể giúp đỡ các hộ gia đình 

xây dựng nhà ở. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hộ người có công khó khăn về nhà ở 

từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 27/7/2022. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện và 

báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội – Dân tộc huyện) trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở LĐTB&XH (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH  

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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