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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát số liệu hỗ trợ nhà ở đối với người có công  

với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. 

 

 Thực hiện Công văn số 1086/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 05/9/2019 

của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có 

công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 1. Kết quả rà soát lại số liệu đã được phê duyệt tại Quyết định số 

2612/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh.  

Tổng số trường hợp xin chuyển đổi hình thức hỗ trợ trên địa bàn huyện 

sau rà soát là 06 trường hợp, trong đó: 

 - Xin chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới là 03 trường 

hợp; 

 - Xin chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa là 03 trường 

hợp. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Khó khăn, vướng mắc. 

 - Việc triển khai rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng chế độ 

của các địa phương từ đầu chương trình còn nhiều hạn chế, thiếu sót nên hiện 

nay trên địa bàn còn nhiều hộ gia đình có công với cách mạng còn có khó khăn 

về nhà ở, chưa được hỗ trợ. 

 - Tiến độ thực hiện hỗ trợ của các địa phương còn chậm so với kế hoạch 

đề ra, một số gia đình vì lý do nhà có người ốm nặng, có tang hoặc chưa được 

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

- Công tác theo dõi, tổng hợp còn nhiều khó khăn, đôi khi bị chậm trễ do 

chế độ thông tin báo cáo của các địa phương chưa được kịp thời. 

3. Kiến nghị, đề xuất.  

UBND huyện kính đề nghị Sở Xây dựng quan tâm xem xét, trình UBND 

tỉnh phê duyệt bổ sung 01 trường hợp (Ông Hoàng Xuân Lập, thôn Khe Bó, xã 

Cường Lợi) thuộc đối tượng hỗ trợ là Thương binh đã được phê duyệt danh sách 

tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, 

do sơ xuất trong quá trình rà soát, tổng hợp nên đã không có tên trong danh sách 

kèm theo Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 và Quyết định số 

2612/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
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 Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát số liệu hỗ trợ nhà ở đối với người có 

công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn huyện./. 

 
 

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

- CT, các PCT UBND huyện;   (eOffice) 

- Phòng KT-HT; 

- Lưu: VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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