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      Đình Lập, ngày 21 tháng  8  năm 2019 

BÁO CÁO 

Thực hiện rà soát, bổ sung hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo  

Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

 
 

 Thực hiện Công văn số 897/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 26/7/2019 

của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện rà soát, bổ sung hộ gia đình 

thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. Trên cơ sở danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập đã tổ chức kiểm tra, rà soát lại các đối tượng được hỗ trợ về nhà ở theo 

Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết quả như sau: 

1. Giữ nguyên số lượng hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Đề 

án được duyệt tại Quyết định số Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 21/4/2018 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung số liệu trong 

Đề án hỗ trợ nhà ở đối với  hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 ban 

hành kèm theo Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Bổ sung danh sách các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở có nhu cầu 

vay vốn theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2011 - 2015 là: 174 hộ. Trong đó có 08 hộ do sơ xuất trong quá trình tổng 

hợp nên chưa được phê duyệt trong Đề án tại Quyết định số 734/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, nay đề nghị phê duyệt bổ 

sung  gồm: Vi Văn Thanh, thôn Quang Hòa; Đàm Phương Thanh, thôn Quang 

Hòa; Vi Thị Cung, thôn Khe Bó; Vi Văn Báo, thôn Khe Bó; Vi Đại, thôn Bản 

Pia; Lài Văn Sang, thôn Bản Xum; Vi Văn Tuyên, thôn Bản Xum thuộc xã 

Cường Lợi và hộ Dương Kim Đường, thôn Khe Pặn Ngọn thuộc xã Châu Sơn. 

(Có biểu chi tiết kèm theo). 

 Trên đây là Báo cáo Thực hiện rà soát, bổ sung hộ gia đình thuộc diện hỗ 

trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của 

UBND huyện Đình Lập để Sở Xây dựng biết tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:       
- Sở Xây dựng (b/c);   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT; 

- Lưu: VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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