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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ  

từ đầu Chương trình đến hết tháng 02/2020  
 
 

 

 

 
 

  

Thực hiện Công văn số 272/SXD-QLNTTBĐS&HTKT ngày 10/3/2020 

của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ 

nghèo về nhà ở theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, UBND huyện Đình Lập báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

 - Tổng số hộ đã được phê duyệt theo đề án là 458 hộ tại các Quyết định số 

734/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 về 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 và Quyết định số 1750 /QĐ-UBND ngày 11/9/2019 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 734/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tổng số hộ đã được vay vốn: Từ khi triển khai tính đến hết 2/2020 trên 

địa bàn huyện đã có 197 hộ được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã 

hội với tổng số vốn được giải ngân là 4.925 triệu đồng.  

 - Ngoài ra còn các nguồn kinh phí khác do nhân dân tự có, các nhà hảo 

tâm tham gia đóng góp, ủng hộ bằng tiền, hiện vật, ngày công…. khoảng 7.880 

triệu đồng . 

( Có biểu phụ lục chi tiết kèm theo ) 

UBND huyện Đình Lập báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:       
- Sở xây dựng tỉnh;   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT; 

- Lưu: VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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