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BÁO CÁO THẨM TRA

Về việc hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công 
với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

(Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 
42/TTr-UBND  ngày  08  tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh 
phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết và căn cứ pháp lý ban hành nghị quyết
Chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công với cách mạng 

trong đó có chế độ hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn về nhà ở là một chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước để ghi nhận công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh Hải 
Dương đã ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 về phê 
duyệt Đề án hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 1 và Quyết định số 2386A/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 
về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở 
giai đoạn 2. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên các hộ thuộc Đề án giai 
đoạn 2 và một số hộ giai đoạn 1 chưa được hỗ trợ. 

Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 51 Pháp lệnh ưu đãi cho người có công số 
02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 
định trách nhiệm của UBND tỉnh: “Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương 
trình HĐND cấp tỉnh quyết định chính sách ngoài quy định tại khoản 1 Điều 45 
của Pháp lệnh này”.

Mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 
đề ra trong Chương trình đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 là đảm 
bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, tập trung cải 
thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, nhất là người có công với 
cách mạng, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế; đồng thời giải 
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quyết bất cập trong việc thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo ổn định tình hình 
nhân dân. 

Vì vậy, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia 
đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương là cần 
thiết và đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp 
luật, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, với 
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết

2.1. Ban văn hóa - xã hội nhất trí về đối tượng như dự thảo; về mức hỗ 
trợ, kinh phí hỗ trợ, nguồn kinh phí, cụ thể như sau: 

- Hộ xây dựng nhà ở mới: 44.000.000 đồng/hộ; 

- Hộ sửa chữa nhà ở hiện có: 20.000.000 đồng/hộ.

Tổng số hộ hỗ trợ: 1.886 hộ; tổng số tiền hỗ trợ 65.416.000.000 đồng (Sáu 
mươi lăm tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh. 

2.2. Về thời gian hỗ trợ: đề nghị hoàn thành việc hỗ trợ trong năm 2022.

3. Đề nghị UBND tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí đủ nguồn lực, hướng dẫn địa phương 
triển khai hỗ trợ kinh phí đến các hộ gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ 
đảm bảo công khai, minh bạch.

- Đối với các hộ chưa đủ điều kiện hỗ trợ theo nghị quyết này (thiếu ảnh 
trong hồ sơ), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, 
nghiên cứu điều kiện hỗ trợ đảm bảo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo 
công bằng trong việc thực hiện chế độ ưu đãi về nhà ở giữa các hộ gia đình 
người có công, thân nhân liệt sĩ. 

Trên đây là một số ý kiến của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh về việc hỗ 
trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương, trình HĐND tỉnh xem xét,./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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