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Kính gửi:  

 

 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 
- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 
- Các thành viên Hội đồng thẩm định; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 184/SLĐTBXH-NCC ngày 09/02/2022 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện Kế 

hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở năm 2022. 

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện hỗ trợ hoàn thành trước ngày 

27/7/2022, UBND huyện đề nghị cơ quan chức năng và các thành viên Hội đồng 
thẩm định danh sách hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà 

ở huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

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

 Xây dựng Kế hoạch kiểm tra, thẩm định việc xây dựng và sửa chữa nhà ở 
đối với hộ người có công với cách mạng có danh sách trong Quyết định hỗ trợ 
năm 2022 của UBND tỉnh; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà 
ở đối với người có công với cách mạng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Kế 

hoạch đề ra. Hàng tháng tham mưu cho UBND huyện báo cáo kết quả, tiến độ 
thực hiện theo quy định. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Cân đối nguồn ngân sách của huyện tham mưu thực hiện phân bổ và giao 

dự toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở cho 
UBND cấp xã, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục thanh toán theo đúng 

Hướng dẫn số 2114/STC - QLNS ngày 27/7/2021 của Sở Tài chính về phân bổ, 
cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng 

khó khăn về nhà ở. 

3. Các thành viên Hội đồng thẩm định danh sách hộ gia đình người có 

công với cách mạng khó khăn về nhà ở huyện 

Tiếp tục phối hợp thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng khó 
khăn về nhà ở đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ Kế hoạch. 
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4. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức trực tiếp đến từng hộ gia đình để kiểm tra hiện trạng, kịp thời 
đôn đốc đối với các hộ chưa thực hiện thi công và kiểm tra hiện trạng đối với 

các hộ đã thi công, tổ chức 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, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng 

và hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để 
giảm giá thành xây dựng.  

- Đối với những hộ đã tự ứng kinh phí để thực hiện xây mới và sửa chữa 

xong nhà ở đảm bảo về tiêu chuẩn, sau khi có Quyết định giao dự toán, đề nghị 
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ.  

- Báo cáo bằng văn bản kết quả, tiến độ thực hiện xây dựng và sửa chữa 
nhà ở đối với các hộ có tên trong Quyết định phê duyệt hỗ trợ năm 2022 của 

UBND tỉnh; nêu rõ từng trường hợp cụ thể, đặc biệt đối với các hộ chưa thực 
hiện cần ghi rõ thời điểm dự kiến khởi công, phương hướng hỗ trợ đối với các 

hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… đồng thời rà soát tiến độ thực hiện xây 
dựng, sửa chữa nhà ở (theo biểu gửi kèm).  

Hằng tháng, UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về 
UBND huyện qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc trước ngày 

25 hàng tháng để tổng hợp. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao yêu cầu các phòng liên quan và UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành Kế hoạch 
trước ngày 27/7/2022./. 

 
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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