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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1135/UBND-KT&HT 

V/v Thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với 
người có công với cách mạng theo 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

Chi Lăng, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

 
Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 
 
Thực hiện Công văn số 1086/SXD-QLN&TTBĐS ngày 05/9/2019 của Sở 

Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công 
với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. UBND huyện đề nghị 
UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Ngân sách Trung ương đã cấp chỉ thực hiện hỗ trợ đối với số liệu trong 
Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh 
và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017, không thực hiện hỗ trợ bằng ngân 
sách Trung ương đối với các trường hợp phát sinh, bổ sung sau ngày 31/5/2017. 

2. Thực hiện rà soát số liệu tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 
27/8/2019 của UBND huyện, tổng hợp các trường hợp chuyển đổi hình thức từ 
sửa chữa sang xây dựng mới và ngược lại, do không có nhu cầu hỗ trợ,... và 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo về UBND huyện 
(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 16/9/2019 để tổng hợp báo cáo Sở 
Xây dựng tỉnh Lạng Sơn theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tiến độ 
thực hiện hỗ trợ, việc giải ngân vốn đã cấp cho chương trình. Đối với các xã, thị 
trấn không giải ngân hết vốn trong năm 2019 thì sẽ phải hoàn trả ngân sách 
Trung ương theo quy định. 

(Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Hoàng Thị Nhẫn, phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện, số điện thoại: 0382.339.180). 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT (30b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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