
1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:  06  /BC-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Nghi Xuân, ngày 07 tháng  01  năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở  

cho người có công với cách mạng, trên địa bàn huyện Nghi Xuân 

(Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về chính sách 

hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo  

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013) 

         
 

 

Thực hiện Văn bản số 8702/UBND-XD1 ngày 31/12/2019 về việc báo cáo 

kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về 

chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn trên địa bàn.  

Sau khi giao các đơn vị liên quan kiểm tra, tổng hợp. Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 31/12/2019 cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện:   

1. Tổng số nhà ở được hỗ trợ theo đề án trên địa bàn huyện Nghi Xuân: 537 

hộ (273 nhà xây mới, 264 nhà sửa chữa), tương ứng số tiền: 16.200.000.000 đồng. 

2. Tổng số nhà đã hoàn thành hỗ trợ: 13.740.000.000 đồng cho 457 hộ (230 

nhà xây mới, 227 nhà sửa chữa), bao gồm: 

- Đợt 1 + Đợt 2: 441 hộ (220 nhà xây mới, 221 nhà sửa chữa), tương ứng số 

tiền: 13.220.000.000 đồng. 

- Đợt 3: (theo Quyết định 2521/QĐ-UBND ngày 24/8/2018): 16 hộ (10 nhà 

xây mới, 6 nhà sửa chữa), tương ứng số tiền: 520.000.000 đồng 

3. Số hộ chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại 

là 03 hộ, trong đó: 

- Số hộ chuyển từ xây mới sang sửa chữa: 03 hộ; 

- Số hộ chuyển từ sửa chữa sang xây mới: 0 hộ; 

4. Số hộ đã loại ra khỏi Đề án: 80 hộ (41 nhà xây mới, 39 nhà sửa chữa), 

tương ứng số tiền: 2.420.000.000 đồng. Các hộ này đã có cam kết và biên bản 

thống nhất không thực hiện. 

5. Kết quả giải ngân:  

- Số tiền đã cấp cho các đối tượng thực hiện: 13.740.000.000 đồng. 

- Số tiền được cấp các đợt: 14.140.000.000 đồng. 

- Số tiền còn dư: 400.000.000 đồng. 
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II. Kiến nghị, đề xuất: 

1. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều hộ gia đình chính sách tại thời 

điểm rà soát để đưa vào đề án năm 2013 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì nhà chưa xuống cấp nhưng hiện 

nay nhà ở đã xuống cấp. Những hộ này, qua kiểm tra đều thuộc đối tượng đủ cơ sở 

để hỗ trợ theo đề án. Vì vậy, UBND huyện kính đề nghị Sở Xây dựng xem xét, có 

phương án tham mưu UBND tỉnh cũng như các bộ ngành trung ương xem xét triển 

khai thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân nằm ngoài đề án đã phê duyệt (nhưng thuộc 

đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở) có 

nhà đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi sử dụng. 

2. Với những hộ thuộc đề án hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thực hiện đề nghị có 

hướng dẫn và xem xét cho phép điều chỉnh kinh phí bổ sung cho những hộ đủ cơ 

sở hỗ trợ theo quy định nhưng nằm ngoài đề án đã phê duyệt năm 2013.   

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP 

ngày 27/6/2019 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với 

cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn trên địa bàn huyện 

Nghi Xuân. UBND huyện báo cáo Sở Xây dựng xem xét, tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh và Bộ Xây dựng./. 
 

     Nơi nhận:                                                                                
  - Sở Xây dựng Hà Tĩnh; 

     - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

  - UBMTTQ huyện (để biết); 

  - Các phòng: LĐ-TB&XH, TC-KH (phối hợp); 

  - Lưu: VT, KT&HT.           
 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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