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BÁO CÁO 

Tình hình áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ tại  

Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 268/SXD-HTKT&VLXD ngày 02/3/2021 của Sở 

xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình áp dụng tiêu chuẩn nhà ở 

công vụ tại Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn 

Nhà ở công vụ trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng chủ yếu phục vụ 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc 24 trường với tổng số 29 căn và 106 

phòng ở, tổng diện tích sử dụng 2.809,7m2 thuộc các cấp Mầm non, Tiểu học và 

Trung học cơ sở, trong đó: 

+ Cấp Mầm non: Số trường đã được đầu tư xây dựng nhà ở công vụ là 04 

trường gồm 12 phòng với tổng diện tích 314m2. 

+ Cấp Tiểu học: Số trường đã được đầu tư xây dựng nhà ở công vụ là 11 

trường gồm 49 phòng với tổng diện tích 1.562,7m2. 

+ Cấp THCS: Số trường đã được đầu tư xây dựng nhà ở công vụ là 09 

trường gồm 45 phòng với tổng diện tích 933m2. 

Các nhà ở công vụ này đã được bố trí cho giáo viên, nhân viên của một số 

điểm trường ở trên địa bàn, hiện còn rất nhiều các điểm trường còn thiếu nhà ở 

công vụ chưa có kinh phí để xây dựng. 

2. Đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo Quyết định số 

27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

2.1. Khó khăn, vướng mắc 

Thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn áp dụng 

tiêu chuẩn diện tích nhà ở công vụ theo quy định để đầu tư xây dựng. Tuy nhiên 

do thiếu nguồn kinh phí nên đến thời điểm hiện tại mới chỉ bố trí được phần nào 

nhu cầu nhà ở công vụ, các đối tượng chủ yếu là giáo viên công tác ở vùng sâu 

vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ các ngành 

trung ương đến công tác trên địa bàn. Hiện còn nhiều cán bộ công chức, viên 

chức chưa có nhà ở phải tự đi thuê nhà ở hoặc ở tạm tại cơ quan nơi làm việc. 

2.2. Nguyên nhân 

Do thiếu kinh phí để triển khai thực hiện. 



 2 

3. Biểu mẫu về áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo Quyết định số 

27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

( Có biểu mẫu kèm theo) 

4. Đề xuất kiến nghị 

Đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng nhà ở 

công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức đến công tác trên địa bàn hoặc ở tại 

địa bàn nhưng còn khó khăn về nhà ở; đến công tác tại khu vực nông thôn xã 

vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực 

biên giới để giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, làm việc tại nơi đến công tác. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:       
- Sở Xây dựng; 

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Phòng KT và HT; 

- Lưu: VT.                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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