
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Số:            /SXD-QLN
Về việc trả lời nội dung chất vấn tại 

kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 
XVII

         Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2022

                               
Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Công văn số 3538/UBND-VP ngày 06-12-2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc chuẩn bị nội dung thảo luận và chất vấn tại kỳ họp thứ 12, 
HĐND tỉnh khóa XVII, trong đó có nội dung Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với 
các ngành, địa phương tham mưu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri về 
công tác hỗ trợ kinh phí đối với các hộ gia đình người có công với cách mạng về 
nhà ở trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng báo cáo HĐND, 
UBND tỉnh cụ thể như sau:

1. Đối với các trường hợp người có công đã thực hiện việc xây dựng, sửa 
chữa nhà ở đủ hồ sơ thủ tục (thuộc Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt theo 
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ):

- Thực hiện Thông báo số 54/TB-VP ngày 29-4-2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa 
bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12-7-2022 của 
HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng 
về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12-7-2022, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 04-11-2022 về việc cấp kinh phí hỗ 
trợ đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương với tổng số hộ được hỗ trợ 1.886 hộ (trong đó 1.154 hộ xây mới và 
732 hộ sửa chữa; tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 65.416.000.000 đồng 
(mức hỗ trợ 44.000.000 đồng/ hộ xây mới, 20.000.000 đồng/ hộ sửa chữa).

- Hiện nay, kinh phí từ hỗ trợ ngân sách tỉnh đã được cấp đủ về các địa 
phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai các thủ tục để cấp 
kinh phí hỗ trợ cho các hộ theo quy định.

2. Đối với các trường hợp người có công đã thực hiện việc xây dựng, sửa 
chữa nhà ở chưa đủ hồ sơ thủ tục (thuộc Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt 
theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ):
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Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 
soát các trường hợp đối tượng là người có công chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục; đề 
xuất phương án xử lý (theo Thông báo số 54/TB-VP ngày 29-4-2022 của Văn 
phòng UBND tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng 
trên địa bàn tỉnh).

3. Đối với các trường hợp người có công đã thực hiện việc xây dựng, sửa 
chữa nhà ở (ngoài Đề án đã được UBND phê duyệt):

- Trường hợp người có công có đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh 
tiếp tục giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng các Sở 
ngành có liên quan tham mưu phương án giải quyết báo cáo HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh xem xét quyết định (theo Thông báo số 54/TB-VP ngày 29-4-2022 của Văn 
phòng UBND tỉnh về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng 
trên địa bàn tỉnh).

- Trường hợp người có công chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh 
tiếp tục giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Xây 
dựng hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát; hướng dẫn hoàn thiện 
hồ sơ; đề xuất phương án báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét quyết định.

4. Đối với các trường hợp người có công có khó khăn về nhà ở, chưa thực 
hiện việc xây dựng, sửa chữa:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ 
ban hành chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 
2021-2025. Sau khi chính sách được ban hành, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, tham mưu 
cho UBND tỉnh xây dựng, phê duyệt Đề án và tổ chức triển khai thực hiện việc hỗ 
trợ trên địa bàn.

Vậy, Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc; các PGĐ Sở;
- Lưu VP, QLN, Dương (8b).

GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Văn Đoàn
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