
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP                                  Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-LĐTBXHDT             Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2020 
   V/v hỗ trợ  kinh phí xây dựng 

nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách  

      trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

 Kính gửi:      

- Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Công văn số 390/SCT-VP ngày 08/4/2020 của Sở Công thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình 

chính sách trên địa bàn huyện Đình Lập. UBND huyện Đình Lập đã rà soát, lựa 

chọn hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở đề nghị Sở 

Công Thương tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, cụ thể như sau: 

- Gia đình  ông: Mai Xuân Lộc, sinh năm 1945, dân tộc Tày 

- Địa chỉ: thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập  

- Đối tượng: Thương binh chống Mỹ 

Hiện nay, gia đình ông Mai Xuân Lộc có 06 người, sống trong nhà trình 

tường xây dựng từ năm 1989 đã xuống cấp, hư hỏng nặng, chưa có điều kiện để 

xây mới. 

 Qua khảo sát trực tiếp tại gia đình, ông Mai Xuân Lộc cam kết tiến hành 

xây dựng và hoàn thiện trước 27/7/2020, ngay sau khi được hỗ trợ kinh phí từ 

Sở Công thương. 

Đầu mối liên lạc của huyện Đình lập là bà Hoàng Thị Hồng Nhung - Phó 

trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Đình Lập. Điện 

thoại liên lạc: 0984 634 177. 

UBND huyện Đình Lập cung cấp danh sách đối tượng và đầu mối liên lạc 

đề nghị Sở Công thương, UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn xem xét, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận:                                                                  KT. CHỦ TỊCH                                                                 

- Như trên;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện Đình Lập; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                         

 

                                                                           Vi Văn Đông 
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