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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1039/TB-SXD ngày 17/9/2018 của Sở Xây dựng 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Để đảm bảo việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở đúng theo 

tiến độ đề ra và kịp thời tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng theo quy định, UBND 

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

1. Khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục để cấp phát, thanh toán, quyết 

toán vốn hỗ trợ cho các hộ gia đình người có công với cách mạng đã hoàn thành 

việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở hoặc đã tự ứng trước kinh phí để 

thực hiện trong khi chờ kinh phí hỗ trợ từ trung ương theo đúng quy định.  

Đối với các hộ chuẩn bị khởi công có nhu cầu về kinh phí để triển khai 

thực hiện ngay đề nghị UBND các xã rà soát tổ chức cấp phát tạm ứng theo quy 

định tại Thông tư 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn 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 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.   

2. Trong quá trình hỗ trợ các địa phương phải thực hiện theo đúng đối 

tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đã được phê duyệt tại Quyết định số 2310/QĐ-

UBND ngày 01/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ 

nhưng do điều kiện khó khăn về kinh tế không đủ khả năng để xây dựng mới 

hoặc sửa chữa nhà ở thì chính quyền địa phương chủ động vận động, kêu gọi sự 

tham gia của cộng đồng, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn để giúp đỡ, 

hỗ trợ người có công hoàn thành việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở đảm 

bảo chất lượng theo yêu cầu. 

4. Trường hợp hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng do các nguyên 

nhân khách quan, phải lùi thời hạn nhận hỗ trợ sang năm 2019 thì UBND các xã, 

thị trấn thực hiện thống kê, rà soát, tổng hợp danh sách cụ thể theo Biểu số 1. 

5. Đối với các vướng mắc, phát sinh thì UBND các xã, thị trấn tổng hợp, 

báo cáo cụ thể theo Biểu số 2 để UBND huyện tổng hợp, báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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6. Tổng hợp, báo cáo chi tiết các số liệu như sau: 

- Số

kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thì đã được chính quyền, các tổ chức, 

đoàn thể hỗ trợ từ các nguồn kinh phí khác theo Biểu số 3. 

- 

thực hiện thì xác định không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định theo Biểu 

số 4. 

-

kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thì người được hỗ trợ và vợ/chồng của 

họ đều đã chết, chỉ còn con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó theo Biểu số 5. 

Báo cáo của các đơn vị gửi về UBND huyện thông qua Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng trước ngày 28/9/2018, đồng thời gửi file mềm qua hòm thư điện tử: 

kthtdinhlap@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng theo quy định. 

 (Các biểu báo cáo được gửi trên Chương trình eOffice). 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi; 
- Phòng KT- HT; 

- Lưu: VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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