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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Huynh tại cuộc họp 

triển khai Kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 

 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Ngày 19 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp 

triển khai Kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ông 

Nguyễn Ngọc Huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ trì Hội nghị. 

Tham dự cuộc họp có: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ 

nhà ở người có công với cách mạng huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, thị 

trấn. Vắng các đơn vị: UBND xã Phước Hưng, UBND xã Vĩnh Lộc, Phòng Tư 

pháp, Phòng Dân tộc, PGD Ngân hàng CSXH. 

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng triển khai Kế hoạch hỗ trợ 

người có công với cách mạng về nhà ở; ý kiến của các thành viên dự họp, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Ngọc Huynh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng tiến hành khảo sát, xác định các trường hợp đề nghị từ sửa chữa sang xây 

dựng mới của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân huyện; chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra việc xác định đối tượng được hỗ trợ nhà ở chính xác, đúng quy định, không 

để xảy ra tình trạng hỗ trợ nhà ở không đúng đối tượng; thành viên Ban Chỉ đạo 

phụ trách địa bàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch số 

25/KH-BCĐ tại các xã, thị trấn đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định. 

 - Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 17/02/2020 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ người 

có công với cách mạng về nhà ở; việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người 

có công với cách mạng phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và 

điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ; tiến hành rà soát lại đối tượng thụ hưởng đề nghị từ sửa 

chữa sang xây dựng mới, từ xây dựng mới sang sửa chữa, các trường hợp không 

có đất ở, lập danh sách báo cáo cụ thể về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo xin chủ trương của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 
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  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý 

kiến chỉ đạo đến các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần tham dự; 
- CT, PCT Đoàn Bình Lâm; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
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