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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  

                                            trực thuộc Trung ương 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 6/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình thực hiện 

Đề án 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 (Phụ lục kèm theo). 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi 

báo cáo trước ngày 30/9/2020 để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (số 12, 

Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) tổng hợp, gửi Bộ Xây dựng, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, Cục NCC. 
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PHỤ LỤC 01 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN  

HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở 

Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

 

A. GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 15/6/2013-31/5/2017 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành  

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện 

2. Việc xây dựng, phê duyệt Đề án 

II. Công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách. 

1. Công tác tổ chức tập huấn 

 2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

 III. Công tác phối hợp thực hiện 

1. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

2. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. 

 IV. Công tác thanh tra, kiểm tra 

1. Số lượng đoàn thanh tra 

 2. Kết quả thanh tra 

 V. Kết quả thực hiện. 

 1. Số lượng. 

Đề nghị báo cáo theo phụ lục những nội dung sau: 

- Tổng số hộ (gồm xây mới, sửa chữa) được phê duyệt theo đề án đã được 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định tính đến ngày 31/5/2017. 

 - Tổng số hộ (gồm xây mới, sửa chữa) đưa ra khỏi Đề án. 

 Như vậy, tổng số hộ gia đình người có công thực tế (sau khi giảm trừ các 

hộ đưa ra khỏi Đề án) cần được hỗ trợ về nhà ở là..... hộ (gồm xây mới, sửa 

chữa). 

 2. Kinh phí: 

 - Tổng số kinh phí đã được Bộ tài chính cấp (gồm kinh phí xây mới và 

sửa chữa) 

 - Tổng số kinh phí để thực hiện hỗ trợ (gồm kinh phí xây mới, sửa chữa) 

 - Tổng số kinh phí dư thừa của các hộ đưa ra khỏi Đề án (gồm kinh phí 

xây mới, kinh phí sửa chữa) 

 3. Kết quả thực hiện hỗ trợ. 

 - Tổng số hộ đã thực hiện, gồm xây mới, sửa chữa. 



 - Tổng số hộ đang thực hiện, gồm xây mới, sửa chữa (nếu có) 

 - Tổng số hộ còn lại chưa thực hiện (gồm xây mới, sửa chữa), dự kiến thời 

gian hoàn thành thực hiện ngày.......... (nếu có) 

 VI. Khó khăn vướng mắc 

 VII. Đề xuất, kiến nghị. 

 B. GIAI ĐOẠN TỪ 01/6/2017 ĐẾN 31/7/2020. 

I. Việc ban hành các văn bản rà soát; xây dựng và phê duyệt Đề án. 

II. Công tác thanh tra, kiểm tra (nếu có). 

III. Kết quả thực hiện: 

1. Số lượng hộ người có công có khó khăn về nhà ở, trong đó chi tiết số 

lượng hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ 

(phụ lục kèm theo). 

2. Kinh phí 

Tổng số kinh phí (gồm kinh phí xây mới, sửa chữa) trong đó, kinh phí từ 

nguồn ngân sách địa phương (gồm kinh phí xây mới, sửa chữa) và kinh phí từ 

nguồn xã hội hóa (gồm kinh phí xây mới, sửa chữa) 

IV. Khó khăn, vướng mắc 

V. Đề xuất, kiến nghị./. 
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