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 Ngày 18/01/2021, UBND huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tế, 

thường trú tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân là Thương 

binh ¼, với nội dung đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở (đơn do Văn phòng 

Huyện ủy Nghi Xuân chuyển đến tại Văn bản số 01-PC/VPHU ngày 

18/01/2021). 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trả lời kiến nghị của ông như sau: 

Thực hiện Văn bản số 2748/UBND-XD1 ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện hỗ trợ người có với cách mạng 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 

của Thủ tướng Chính phủ; UBND huyện đã triển khai, hướng dẫn các địa 

phương rà soát các đối tượng Người có công hoàn cảnh khó khăn, có nhà ở bị hư 

hỏng nặng, không đảm bảo sinh hoạt. Tại thời điểm này nhà của ông Nguyễn 

Văn Tế đang đảm bảo 3 cứng (theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2013/TT-

BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

22/1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) nên xã Xuân Giang không đưa vào 

danh sách (30 hộ) đề nghị hỗ trợ làm nhà ở (trong Đề án).  

Đến năm 2016, ông có nhu cầu làm nhà ở và đề nghị hỗ trợ kinh phí làm 

nhà theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ và tiến hành xây dựng nhà mới (nhà cấp 4, diện tích 104 m2, mái đổ bằng 

lợp tôn, có công trình vệ sinh khép kín bên trong). Cùng thời điểm này, trên địa 

bàn huyện, một số nhà ở của người có công đã xuống cấp; UBND huyện đã chỉ 

đạo các địa phương rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và đề xuất bổ sung 

201 đối tượng đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở (phát sinh thêm ngoài Đề án 

phê duyệt), trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Tế, xã Xuân Giang (Báo cáo số 

379/BC-UBND ngày 12/12/2016). Tuy nhiên, số nhà ở phát sinh thêm ngoài Đề 

án này không được phê duyệt nên không được hỗ trợ kinh phí làm nhà từ ngân 

sách Trung ương. 



 Để động viên và chia sẻ với khó khăn của ông, bằng các hình thức hỗ trợ, 

tặng quà; nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ và 50 năm Chiến 

thắng Ngả ba Đồng Lộc (năm 2017), huyện Nghi Xuân đã đề nghị tỉnh ưu tiên 

tặng cho ông 01 suất quà trị giá 10 triệu đồng (trao tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng 

Ngã ba Đồng Lộc). 

Hiện nay, huyện đang tiến hành rà soát số đối tượng ngoài Đề án đã làm 

nhà ở để có phương án hỗ trợ cho các gia đình bằng các nguồn khác (trong số 

201 nhà phát sinh thêm ngoài Đề án). 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân trả lời để ông được biết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên;  

- Thường trực Huyện ủy (để bc);                                                       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

  - Các phòng: LĐ-TB&XH, KT-HT, TC-KH; 

  - Ban tiếp công dân huyện; 

  - Lưu: VT, LĐ-TB&XH.           
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