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Số:            /UBND-KTHT
V/v hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người 

có công với cách mạng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kim Thành, ngày tháng 5 năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ Tầng; Tài chính 

- Kế hoạch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban 
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện;

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Thông báo số 54/TB-VP ngày 29/4/2022 của Văn phòng UBND 
tỉnh Hải Dương về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại buổi làm 
việc ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở UBND tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 
người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1293/UBND-VP ngày 
11/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có 
công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. 

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 
người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 
của Thủ tướng Chính phủ và theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương; UBND 
huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, 
thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1- Đối với 249 trường hợp người có công thực sự khó khăn về nhà ở đã 
được UBND tỉnh phê duyệt (theo danh sách gửi kèm): 

1.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 
- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ 

quan liên quan tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai hỗ trợ xây 
dựng nhà ở cho người có công với cách mạng. Thành phần Ban chỉ đạo, gồm: Đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế 
và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý 
dự án; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện UB MTTQVN huyện và cán bộ, 
công chức liên quan quan. Ban chỉ đạo được thành lập các Tổ công tác giúp Ban chỉ 
đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát, thẩm định về điều kiện, tiêu chuẩn đối 
tượng hỗ trợ và các nội dung khác liên quan trong triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở 
cho 249 người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. 

- Căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng và Sở Tài chính, phối hợp với phòng 
Tài chính - Kế hoạch tham mưu văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về trình 
tự, thủ tục triển khai xây dựng (xây mới, sửa chữa) đối với các trường hợp gia đình 
tự tổ chức xây hoặc cơ quan nhà nước tổ chức xây dựng từ bước chuẩn bị xây dựng, 
thi công  xây dựng, cấp kinh phí, thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định 
của pháp luật.
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- Trên cơ sở các mẫu nhà thiết kế do Sở Xây dựng cung cấp, cho trường hợp 
người có công với cách mạng không tự tổ chức xây dựng được nhà ở, nghiên cứu 
lựa chọn, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức xây dựng cho người có công 
với cách mạng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

- Tổng hợp đăng ký báo cáo phiên họp UBND huyện kết quả rà soát trước 
ngày 27/5/2022 để cho ý kiến chỉ đạo.

1.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành cấp 

trên chủ trì tham mưu nguồn kinh phí để trình Cấp ủy, HĐND huyện quyết định; 
hướng dẫn việc cấp phát, hỗ trợ và thanh quyết toán theo đúng quy định.

1.3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:
Chủ trì, phối hợp hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát 

đúng đối tượng người có công trong từng trường hợp cụ thể. Phối hợp với phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện tiếp tục rà soát, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát 
theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Công văn số 420/BXD-QLN 
ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng để thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo. 

1.4. UBND các xã, thị trấn: 
Tổ chức rà soát lại đối tượng, hiện trạng nhà của từng trường hợp cụ thể. 

Hướng dẫn các gia đình người có công đủ điều kiện được hỗ trợ làm Đơn đăng ký 
(nội dung thể hiện: nhu cầu sửa chữa, xây mới, thời gian khởi công, thời gian dự 
kiến hoàn thành). Lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện và các trường hợp 
không đủ điều kiện gửi về UBND huyện (theo mẫu gửi kèm, qua phòng Kinh tế và 
Hạ tầng huyện) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp, thẩm định và báo cáo UBND 
huyện. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về 
việc đề xuất hỗ trợ các đối tượng người có công đảm bảo theo đúng quy định.

2. Đối với các trường hợp khác đã được UBND huyện lập danh sách trình 
UBND tỉnh đang xem xét:

- UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát lại về điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng 
quy định và nhu cầu của các hộ. Kịp thời báo cáo UBND huyện đề nghị điều chỉnh, 
bổ sung khi có thay đổi.

- Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với 
phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện hướng dẫn, đôn đốc UBND các 
xã, thị trấn thực hiện nội dung này; tham mưu tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                 
- TTr: HU, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VP; LĐ, TB&XH.  

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Viết Tuấn
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