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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 

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

 

                      Kính gửi: - Sở xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về 

việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách 

mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động hướng dẫn 

UBND các xã, thị trấn triển khai chính sách thông qua việc ban hành các văn 

bản như sau: Công văn số 92/PLĐTB&XH ngày 17/6/2013 của Phòng Lao động 

thương binh và xã hội về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ về nhà ở theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg; Công văn số 126/PLĐTB&XH ngày 01/8/2013 của 

Phòng Lao động thương binh và xã hội về việc thực hiện Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng 

về nhà ở; Công văn số 752/UBND-KTHT ngày 22/9/2016 của UBND huyện 

Đình Lập về việc triển khai thực hiện chính sách về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

215/UBND-TCKH ngày 28/5/2018 của UBND huyện Đình Lập về việc mở mã 

số dự án, nhập dự toán và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 1546/QĐ-

UBND ngày 19/6/2018 của chủ tịch UBND huyện về Phân bổ và giao dự toán 

chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các xã, thị trấn, kinh phí hỗ trợ người có 

công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 25/KTHT ngày 15/8/2018 

của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc đôn đốc triển khai thực hiện hỗ trợ người 

có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Ban hành các Quyết định thành lập, Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo 

thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng theo 

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

+ Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công 

với cách mạng về nhà ở. 
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 + Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công 

với cách mạng về nhà ở. 

+ Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND 

huyện Đình Lập về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người 

có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án  

2.1. Công tác tuyên truyền, công bố công khai đối tượng, tiêu chuẩn được 

hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ 

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

Chính phủ được ban hành và chính thức có hiệu lực. UBND huyện đã chỉ đạo 

các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 

công bố công khai đối tượng, tiêu chuẩn được hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ của 

chính sách đến người dân bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ 

sở UBND xã, tuyên truyền, phổ biến thông qua các cuộc họp thôn, bản, khu... 

Đồng thời tuyên truyền phổ biến đến các đối tượng được thụ hưởng chính sách 

sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả với tổng số lượt tuyên 

truyền 138 lượt tại các thôn, bản, khu trên địa bàn.  

2.2. Xác định đối tượng hỗ trợ 

Việc xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn theo chính sách 

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

được UBND các xã, thị trấn thực hiện đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 3, 

Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng 

dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2.3. Việc lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ 

Trình tự lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở được 

thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch đúng theo quy định tại Điều 4, 

Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng. Theo đó các 

thôn, bản, khu đã tổ chức phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ người có công với 

cách mạng trên địa bàn và hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ 

nhà ở làm đơn đề nghị theo mẫu quy định và lập danh sách gửi UBND các xã, 

thị trấn để gửi cho UBND huyện để kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách 

không xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo. 

2.4. Phương thức thực hiện xây dựng mới và sửa chữa nhà ở 

- Việc thực hiện yêu cầu kỹ thuật, chất lượng xây dựng nhà ở theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ 

Xây dựng, được UBND các xã, thị trấn chủ động tuyên truyền, phổ biến đến các 

hộ gia đình. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ gia đình thực 
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hiện xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu và tiêu chuẩn 

quy định hiện hành. 

- Cách thức tổ chức xây dựng nhà ở được UBND các xã, thị trấn thực hiện 

theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 

của Bộ Xây dựng. Theo đó, các hộ gia đình sau khi nhận được tạm ứng kinh phí 

hỗ trợ nhà ở theo quy định thì tự tổ chức xây dựng nhà ở, đối với các hộ gia đình 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật) không có khả năng xây 

dựng nhà thì UBND các xã, thị trấn chủ động chỉ đạo, vận động các tổ chức, 

đoàn thể hỗ trợ khai thác, vận chuyển các loại vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, 

gỗ, đóng góp ngày công lao động...  

- UBND cấp xã, thị trấn trực tiếp theo dõi, giám sát và giúp đỡ các hộ gia 

đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Khi hoàn thành việc xây dựng 

phần nền móng và khung tường nhà ở thì UBND cấp xã, thị trấn tiến hành lập 

biên bản xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở thì  

lập biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng theo quy 

định. 

2.5. Quản lý, sử dụng kinh phí; 

- Việc cấp phát kinh phí hỗ trợ, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ được thực 

hiện đúng theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 

24/7/2013 của Bộ Tài chính.  

- Việc nghiện thu, lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được thực 

hiện theo quy định, bao gồm các thủ tục: 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình; 

+ Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (01 bản); 

+ Biên bản xác nhận hoàn thành XD nhà ở đưa vào sử dụng (01 bản); 

+ Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ. 

2.6. Kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở tính đến hết tháng 8/2018; 

a) Năm 2013, 2014 

Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 05 hộ, trong đó: Xây dựng mới 02 hộ, kinh 

phí thực hiện 80 triệu đồng; Cải tạo, sửa chữa 03 hộ, kinh phí thực hiện 60 triệu 

đồng; 

b) Năm 2018 

- Số hộ đã hoàn thành hỗ trợ là 14 hộ, trong đó: Xây dựng mới 06 hộ, kinh 

phí thực hiện 240 triệu đồng; Cải tạo, sửa chữa 08 hộ, kinh phí thực hiện 160 

triệu đồng; 

- Số hộ đang thực hiện hỗ trợ là 46 hộ, trong đó: Xây dựng mới 26 hộ, 

kinh phí thực hiện 1.040 triệu đồng; Cải tạo, sửa chữa 20 hộ, kinh phí thực hiện 

400 triệu đồng; 
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- Số hộ chưa thực hiện 47 hộ, trong đó: Xây dựng mới 21 hộ, kinh phí 

thực hiện 840 triệu đồng; Cải tạo, sửa chữa 26 hộ, kinh phí thực hiện 520 triệu 

đồng; 

- Số hộ không đúng đối tượng và không thực hiện được là 13 hộ, trong đó: 

+ Số hộ không đúng đối tượng là: 03 hộ (Xây dựng mới 01 hộ, kinh phí 

thực hiện 40 triệu đồng; sửa chữa 02 hộ, kinh phí thực hiện 60 triệu đồng). 

+ Số hộ không thực hiện được là 07 hộ (Xây dựng mới 06 hộ, kinh phí 

thực hiện 240 triệu đồng; sửa chữa 01 hộ, kinh phí thực hiện 60 triệu đồng). 

+ Số hộ mà nhà hiện tại không có người ở là 03 hộ thuộc diện sửa chữa 

nhà ở, kinh phí thực hiện 60 triệu đồng 

 (Chi tiết như biểu báo cáo kèm theo) 

2.7. Công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện; Chế độ thông tin, 

báo cáo. 

Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua báo cáo của UBND các 

xã, thị trấn. Qua kiểm tra, các địa phương đã triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở 

cho người có công theo quy định, thực hiện nghiêm túc, trung thực trong việc rà 

soát, tổng hợp danh sách, cơ bản đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định, 

không để xảy ra khiếu nại, tố cáo… Tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện còn 

chậm, chế độ thông tin báo cáo của UBND các xã, thị trấn chưa được kịp thời, 

chưa thực hiện báo cáo nhanh hàng tháng, báo cáo quý do vậy khó khăn trong 

công tác tổng hợp, báo cáo cấp trên. 

2.8. Công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 

01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-

TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tính đến nay trên địa bàn huyện chưa xảy ra tình trạng vi phạm trong quá 

trình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 

của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.9. Công tác huy động các nguồn lực khác lồng ghép thực hiện Đề án 

Ngoài chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND các xã, thị 

trấn đã chủ động tuyên truyền vận động sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ 

chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, bằng những việc làm thiết thực như hỗ trợ 

tiền, đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu…. 

3. Đánh giá chung, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện 

3.1. Đánh giá chung 
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Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg đã phần nào giảm bớt khó khăn về nhà ở, nâng cao 

chất lượng cuộc sống cho người có công với cách mạng, góp phần giảm nghèo, 

đảm bảo an sinh xã hội, giúp người có công với cách mạng có nơi sinh hoạt ổn 

định, yên tâm lao động, sản xuất. Tuy nhiên tiến độ thực hiện hỗ trợ của các địa 

phương còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số gia đình chưa được ngày, được 

tuổi làm nhà nên ảnh hưởng đến tiến độ của đề án. 

3.2. Khó khăn, vướng mắc 

 - Nguồn kinh phí phân bổ từ Trung ương còn chậm, nhiều đối tượng chính 

sách đã chết hoặc phải đi vay ngân hàng, người thân để có kinh phí xây dựng, 

sửa chữa nhà ở do nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng trong khi chờ kinh phí. Bên 

cạnh đó khó khăn trong việc theo dõi, giám sát, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công 

cho các hộ gia đình đã tự ứng trước kinh phí để thực hiện xây dựng, sửa chữa 

nhà ở. 

 - Do phong tục của địa phương, nhiều hộ phải xem tuổi, xem ngày làm 

nhà nên tiến độ thực hiện hỗ trợ còn chậm so với kế hoạch đề ra. 

 - Một số xã, thị trấn trên địa bàn chưa thật sự hiểu được tầm quan trọng, ý 

nghĩa của Đề án nên mặc dù đã được cơ quan thường trực đôn đốc, nhắc nhở 

nhưng còn chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ để thanh, quyết toán cho các đối 

tượng đã tự ứng trước kinh phí để thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở. 

- Chế độ thông tin, báo cáo của UBND các xã, thị trấn chưa được kịp thời 

gây khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp. 

4. Giải pháp thực hiện 

Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách, 

đảm bảo các hộ có công với cách mạng sử dụng nguồn vốn được hỗ trợ đúng 

mục đích, có hiệu quả không để sảy ra tình trạng tiêu cực, lãng phí… 

Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, rà soát lại những đối tượng được phê duyệt 

trong danh sách để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện. 

Quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương đảm bảo phân bổ 

kinh phí đúng theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về tình hình thực hiện Đề 

án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-

TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện;   
- Lưu: VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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