
TỔNG HỢP THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH NGƯỜI CÓ 

CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ VỀ NHÀ Ở 

(Kèm theo Tờ trình số 1971/TTr-SLĐTBXH ngày 04/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương) 

STT Tên sở, ngành Nội dung góp ý Ghi chú 

1 Sở Tư pháp 

1. Nhất trí về chủ trương xây dựng, ban hành nghị quyết. 

2. Một số nội dung đề nghị làm rõ, chỉnh sửa trong tờ trình và dự 

thảo Nghị quyết: 

- Về đối tượng áp dụng: 

+ Điểm a Khoản 1 Điều 1 cần xác định rõ ràng, dễ hiểu đối 

tượng được hưởng ưu đãi về nhà ở để dễ áp dụng khi triển khai 

thực hiện. 

+ Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét sự cần thiết quy định trong 

Dự thảo đối tượng là “Hộ gia đình người có công với cách 

mạng, thân nhân Liệt sĩ có tên trong danh sách ban hành kèm 

theo Đề án giai đoạn 2 theo Quyết định 2386A/QĐ-UBND ngày 

30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hoặc hộ gia 

đình người có công ngoài đề án giai đoạn 1, giai đoạn 2.”, vì 

danh sách này hiện nay cũng đã được rà soát lại, nên chỉ cần đưa 

nội dung này trong tờ trình, nếu giữ nguyên thì phải ghi đầy đủ 

trích yếu nội dung của Đề án. 

- Vê mức hỗ trợ:  

+ Trong nội dung tờ trình đề nghị làm rõ lý do căn cứ đưa ra 

mức hỗ trợ “ Xây dựng nhà ở mới: 44 triệu đồng/ nhà và sửa 

chữa nhà ở hiện có : 20 triệu đồng/nhà”.  

+ Điều 3, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công 

với cách mạng về nhà ở quy định mức hỗ trợ tương ứng là 40 

triệu đồng và 20 triệu đồng. 

- Kinh phí hỗ trợ:  

+ Trong tờ trinh có thể nêu chi tiết “ Trong dự án” và “ Ngoài dự 

án” còn trong dự thảo nghị quyết chỉ cần nêu “Xây dựng nhà ở 

mới:- Số căn nhà được hỗ trợ:…Số tiền hỗ trợ:…” 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận và 

tiếp thu ý kiến của Sở Tư 

pháp. 
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+ Nội dung “ Các trường hợp thuộc Đề án đa được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt đã thực hiện xây dựng nhà ở mới hoặc 

sửa chữa nhà ở hiện có hoặc đang trong thời gian thực hiện xây 

mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có mà người có công với cách 

mạng, thân nhân liệt sĩ từ trần thì được hỗ trợ theo đúng mức 

của Nghị quyết này” đề nghị đưa lên phần đối tượng áp dụng. 

2 Sở Tài chính 

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo và tham gia 1 số ý kiến như 

sau: 

I. Về dự thảo Nghị quyết: 

Đề nghị sửa lại bố cục Điều 1 của dự thảo thành 2 Điều 

gồm những nội dung sau: 

Điều 1: Nội dung và đối tượng áp dụng 

1. Nội dung hỗ trợ 

Hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với 

cách mạng và thân nhân liệt sĩ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà 

ở. 

2. Đối tượng áp dụng 

2.1. Đối tượng trong Đề án đã được phê duyệt theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ (trong đó nêu rõ các đối tượng theo điểm 2, Thông báo số 

54/TB-VP ngày ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh). 

2.2. Đối tượng ngoài Đề án đã được phê duyệt(trong đó 

nêu rõ các đối tượng theo gạch đầu dòng thứ nhất điểm 4, 

Thông báo số 54/TB-VP ngày ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh). 

Điều 2: Mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và thời gian thực 

hiện hỗ trợ 

1. Mức hỗ trợ 

1.1.Xây dựng nhà ở mới: 44 triệu đồng/nhà. 

Sở Lao động - Thương 
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1.2.Sửa chữa nhà ở hiện có: 20 triệu đồng/nhà 

2. Kinh phí hỗ trợ  

2.1. Trong Đề án: 28.060 triệu đồng.Trong đó: 

- Số căn nhà xây mới được hỗ trợ: 500 căn nhà; Số tiền 

hỗ trợ: 22.000 triệu đồng (hai mươi hai tỷ đồng). 

- Số căn nhà sửa chữa được hỗ trợ: 303 căn nhà; Số tiền 

hỗ trợ: 6.060 triệu đồng (sáu tỷ không trăm sáu mươi triệu 

đồng). 

2.2. Ngoài Đề án: 9.168 triệu đồng. Trong đó: 

- Số căn nhà xây mớiđược hỗ trợ: 177 căn nhà; Số tiền hỗ 

trợ: 7.788 triệu đồng (bẩy tỷ bẩy trăm tám mươi tám triệu đồng). 

- Số căn nhà sửa chữa được hỗ trợ: 69 căn nhà; Số tiền hỗ 

trợ: 1.380 triệu đồng (một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng). 

Các trường hợp thuộc Đề án đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt đã thực hiện xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa 

nhà ở hiện có hoặc đang trong thời gian thực hiện xây dựng nhà 

ở mới hoặc sửa chữa nhà ở hiện có mà người có công với cách 

mạng, thân nhân liệt sĩ từ trần thì được hỗ trợ theo đúng mức của 

Nghị quyết này. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện 

3.1. Trong Đề án: Từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025. 

3.2. Ngoài Đề án: Từ nguồn xã hội hóa hoặc từ quỹ Đền 

ơn đáp nghĩa. 

Khuyến khích các địa phương, các tổ chức, cá nhân và gia 

đình huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm kinh phí 

hoặc hiện vật để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công 

bảo đảm mức sống của người có công với cách mạng bằng hoặc 

cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. 

4. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ tháng 8 năm 2022 đến 

hết năm 2023. 
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II. Về dự thảo Tờ trình: 

1. Đề nghị sửa lại bố cục theo những nội dung đã nêu tại 

mục I nêu trên. 

2. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, 

bổ sung phụ biểu đính kèm, trong đó tổng hợp số liệu các 

huyện theo từng đối tượng thuộc Đề án, ngoài Đề án theo quy 

định; phân chia theo đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định 

số 22/2013/QĐ-TTg làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh 

quyết định. 

3 UBND huyện Gia Lộc 

UBND huyện Gia Lộc tham gia ý kiến bỏ cụm từ “ và có hình 

ảnh trước và sau xây dựng mới hoặc sửa chữa” tại gạch đầu 

dòng cuối điểm a, khoản 1, Điều 1 trong dự thảo Nghị Quyết. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND huyện Gia 

Lộc. Tuy nhiên, Sở Lao 

động TBXH sẽ báo cáo xin 

ý kiến và tổng hợp trong 

thời gian tới. 

4 UBND huyện Nam Sách 

- UBND huyện Nam Sách đề nghị bỏ yêu cầu phải có ảnh hiện 

trạng trong thành phần hồ sơ của các đối tượng. 

- Đề nghị Sở Lao động -TBXH tỉnh xem xét, sửa đổi nội dung 

dự thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng căn nhà được hỗ trợ đối 

với những trường hợp đã bổ sung được hồ sơ, thủ tục của huyện 

Nam Sách. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND huyện 

Nam Sách đã tổng hợp 

những trường hợp huyện 

Nam Sách bổ sung. 

Đối với nội dung đề nghị 

bỏ yêu cầu phải có ảnh 

hiện trạng trong thành phần 

hồ sơ của các đối tượng. 

Nội dung này, Sở Lao động 

TBXH sẽ báo cáo xin ý 

kiến và tổng hợp trong thời 

gian tới. 
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5 UBND huyện Thanh Miện 

1. Điều chỉnh số lượng căn nhà được hỗ trợ đối với huyện Thanh 

Miện.  

2. Đối với trường hợp người có công thực hiện sửa chữa hoặc 

xây mới nhà ở nhưng thiếu ảnh hiện trạng công trình trước khi 

xây dựng (Cho phép đối tượng có đơn đề nghị, có UBND cấp xã 

xác nhận đủ điều kiện sửa chữa hoặc xây mới để hoàn thiện hồ 

sơ). 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND huyện 

Thanh Miện đã tổng hợp 

những trường hợp huyện 

Nam Sách bổ sung. 

Đối với nội dung đề nghị 

Cho phép đối tượng có đơn 

đề nghị, có UBND cấp xã 

xác nhận đủ điều kiện sửa 

chữa hoặc xây mới để hoàn 

thiện hồ sơ. Nội dung này, 

Sở Lao động TBXH sẽ báo 

cáo xin ý kiến và tổng hợp 

trong thời gian tới. 

6 UBND huyện Ninh Giang 

1. Đồng ý với dự thảo Nghị quyết. 

2. Đề nghị điều chỉnh số lượng căn nhà được hỗ trợ đối với 

những trường hợp đã bổ sung được hồ sơ, thủ tục của huyện 

Ninh Giang. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND huyện 

Ninh Giang và thực hiện 

điều chỉnh số liệu 

7 UBND huyện Cẩm Giàng 

1. Đề nghị Sở Lao động -TBXH tỉnh xem xét, sửa đổi nội dung 

dự thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng căn nhà được hỗ trợ đối 

với huyện Cẩm Giàng. 

2. Đề nghị Sở Lao động - TBXH tỉnh tiếp tục tổng hợp và đề 

xuất UBND tỉnh cấp kinh phí cho các hộ người có công, thân 

nhân Liệt sĩ thuộc Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt đã thực 

hiện xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa nhà ở từ lâu. Tuy nhiên 

hồ sơ thiếu ảnh hoặc thiếu biên bản hiện trạng nhà ở trước khi 

xây dựng nhưng đơn của đối tượng đều thể hiện được hiện trạng 

nhà ở và đã được UBND cấp xã xác nhận. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND huyện 

Cẩm Giàng và đã thực hiện 

điều chỉnh số liệu. 

Đối với nội dung đề nghị 

tiếp tục tổng hợp hồ sơ 

thiếu ảnh hoặc thiếu biên 

bản hiện trạng nhà ở trước 

khi xây dựng nhưng đơn 

của đối tượng đều thể hiện 
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được hiện trạng nhà ở và đã 

được UBND cấp xã xác 

nhận. Nội dung này, Sở 

Lao động TBXH sẽ báo 

cáo xin ý kiến và tổng hợp 

trong thời gian tới. 

8 UBND thành phố Chí Linh 

Đề nghị Sở Lao động -TBXH tỉnh xem xét, sửa đổi nội dung dự 

thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng căn nhà được hỗ trợ đối với 

thành phố Chí Linh. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND thành phố 

Chí Linh và đã thực hiện 

điều chỉnh số liệu 

9 UBND huyện Bình Giang 

Đề nghị Sở Lao động -TBXH tỉnh xem xét, sửa đổi nội dung dự 

thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng căn nhà được hỗ trợ đối với 

những trường hợp đã bổ sung được hồ sơ, thủ tục của huyện 

Bình Giang. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND huyện 

Bình Giang và đã thực hiện 

điều chỉnh số liệu 

10 UBND TX Kinh Môn 

UBND TX Kinh Môn cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị 

quyết dự thảo Nghị quyết của HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với 

người có công với cách mạng về nhà ở. 

UBND TX Kinh Môn đề nghị Sở Lao động -TBXH tỉnh xem 

xét, sửa đổi nội dung dự thảo Nghị quyết điều chỉnh số lượng 

căn nhà được hỗ trợ đối với những trường hợp đã bổ sung được 

hồ sơ, thủ tục của TX Kinh Môn. 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND TX Kinh 

Môn và đã thực hiện điều 

chỉnh số liệu 

11 

UBND TP Hải Dương, UBND 

huyện Tứ Kỳ, UBND huyện 

Thanh Hà 

UBND thành phố Hải Dương, UBND huyện Tứ Kỳ, UBND 

huyện Thanh Hà đồng ý với nội dung dự thảo Nghị quyết của 

HĐND về hỗ trợ kinh phí đối với người có công với cách mạng 

về nhà ở 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội ghi nhận ý 

kiến của UBND thành phố 

Hải Dương, UBND huyện 

Tứ Kỳ, UBND huyện 

Thanh Hà 

 


