
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:       /UBND-LĐTBXHDT                   Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2021 
V/v rà soát đối tượng Người có công 

            khó khăn về nhà ở 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

 

Thực hiện Công văn số 356/SLĐTBXH-NCC ngày 16/3/2021 của Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội về việc  rà soát đối tượng người có công khó khăn 

về nhà ở. UBND huyệnyêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc thực hiện việc rà soát đối tượng người có 

công khó khăn về nhà ở trên địa bàn cụ thể dung sau: 

1. Rà soát, thống kê số lượngNgười có công với cách mạng và lập danh 

sách đối tượng người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, cụ thể: 

- Người có công với cách mạng đang ở nhà tạm, nhà dột nát. 

- Người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở (Theo biểu mẫu gửi 

kèm) 

2. Đề nghị UBND các xã, thị trấn có ý kiến đề xuất phương án hỗ trợ đối 

tượng người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn. 

Do thời gian gấp yêu cầuUBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai rà 

soát, gửi kết quả về UBND huyện (quaphòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc)trước ngày 19/3/2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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