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TỜ TRÌNH 

Về viêc̣ đề nghị hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình ngƣời có công với cách 

mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

 

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 

02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 năm 

2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội 

đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng;  

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của 

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

mạng về nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 

năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công 

với cách mạng về nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2013 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn 

vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng về nhà ở;  

Căn cứ Quyết định số 2386A/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 về 

việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở giai đoạn 2; 

 Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp tại Thông báo số 756-

TB/TU ngày 07 tháng 7 năm 2022 về hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người 

có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan, 
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Trên cơ sở Báo cáo số 1971/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 7 năm 2022 

của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công 

với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương với những nội dung chính 

như sau: 

1. Đối tƣợng, điều kiện áp dụng 

Là hộ gia đình có người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã được 

cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 và Pháp lệnh Ưu 

đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có các điều kiện sau: 

- Hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có tên trong 

danh sách kèm theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai 

đoạn 2 theo Quyết định số 2386A/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh 

Hải Dương  đã thực hiện xây mới nhà ở hoặc sửa chữa nhà ở hiện có chưa được 

hỗ trợ kinh phí. 

- Đảm bảo điều kiện, phương thức hỗ trợ theo hướng dẫn tại Thông tư số 

09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực 

hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người có công với cách 

mạng về nhà ở và kèm theo bản ảnh, trước và sau xây mới hoặc sửa chữa nhà ở 

hiện tại (bản in). 

- Hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có tên trong 

danh sách do Ủy ban nhân dân cấp huyện đã kiểm tra, rà soát, khẳng định và đề 

xuất gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương từ ngày 29/6/2022 

đến ngày 4/7/2022. 

* Các hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã hoặc 

đang 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 được hỗ trợ theo Nghị quyết này. 

2. Mức hỗ trợ 

Đề xuất được thực hiện theo mức hỗ trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 2386A/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về việc phê 

duyệt Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở giai đoạn 2: 

- Xây dựng nhà ở mới: 44.000.000 đồng/nhà. 

- Sửa chữa nhà ở hiện có: 20.000.000 đồng/nhà. 

3. Kinh phí hỗ trợ  

Tổng số hộ đề nghị: 1.886 hộ; tổng số tiền hỗ trợ 65.416.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, bốn trăm mười sáu triệu đồng), trong đó: 
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* Xây dựng nhà ở mới: 

- Số hộ hỗ trợ: 1.154 hộ. 

- Số tiền hỗ trợ: 1.154 hộ x 44.000.000 đồng/nhà = 50.776.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu đồng). 

* Sửa chữa nhà ở hiện có: 

- Số hộ hỗ trợ: 732 hộ. 

- Số tiền hỗ trợ: 732 hộ x 20.000.000/nhà = 14.640.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Mười bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu đồng). 

4. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

5. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ tháng 8 năm 2022 đến hết 2023. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ kinh 

phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương với nội dung như trên./. 

  
Nơi nhận:  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
- Hôị đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC,XD, LĐTBXH, TP; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- CV VP UBND tỉnh: Thư, Lai, Đôn; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b). 

 

 

 
 
 
 

Triệu Thế Hùng 
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