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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng  

khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh  

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-SLĐTBXH ngày 03/11/2021 của Sở Lao 

động - Thương và Xã hội về kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ người có công 

với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

 Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 16/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng 

khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tại các huyện, thành phố1. Tham gia Đoàn 

kiểm tra gồm: Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo và 

chuyên viên phòng Người có công; Đại diện các Sở: Tài chính, Xây dựng. 

Sau khi làm việc với UBND các huyện được kiểm tra trực tiếp, kết quả 

kiểm tra thực tế một số hộ được hỗ trợ trên địa bàn, ý kiến tham gia của các 

thành phần dự buổi kiểm tra và qua báo cáo kết quả của một số đơn vị, Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội thông báo kết quả kiểm tra như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- UBND các huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực 

hiện2, ban hành được các văn bản đôn đốc, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo điều 

hành trong quá trình tổ chức thực hiện. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp 

huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm chủ tịch hội đồng, các thành 

viên gồm một số phòng, ban liên quan.  

- UBND các huyện, thành phố đã ban hành Quyết định giao bổ sung dự 

toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (ngân sách huyện) cho các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện3. 

                                                 
1 Kiểm tra trực tiếp tại các huyện: Chi Lăng, Văn Lãng, Tràng Định, Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, Đình Lập, 

Lộc Bình. Kiểm tra thông qua báo cáo tại các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, thành phố 
2 Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 02/6/2021 của UBND huyện Bình Gia; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 

31/5/2021 của UBND huyện Chi Lăng; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện Văn 

Quan; Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND TPLS; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 

28/7/2021 của UBND huyện Tràng Định; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 21/6/2021 của UBND huyện Lộc 

Bình; Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 157/KH-UBND 

ngày 07/6/2021 của UBND huyện Đình Lập; Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện 

Cao Lộc; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 23/6/2021; 
3 Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND huyện Bình Gia; Quyết định số 3432/QĐ-UBND 

ngày 12/8/2021 của UBND huyện Chi Lăng; Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện 

Văn Quan; Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND TPLS; Quyết định số 1922/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2021 của UBND huyện Tràng Định; Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND 
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2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện 

2.1. Công tác tuyên truyền, công bố công khai đối tượng, tiêu chuẩn được 

hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ 

- UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND 

các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền kế hoạch hỗ trợ người có công với cách 

mạng khó khăn về nhà ở bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thống 

loa truyền thanh, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị cấp xã, thôn…  

- Công tác công bố công khai đối tượng, thực hiện niêm yết danh sách đã 

được một số huyện triển khai thực hiện theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số 

huyện thực hiện chưa đầy đủ. 

2.2. Xác định đối tượng hỗ trợ 

Qua kiểm tra, đối tượng được hỗ trợ đảm bảo là hộ gia đình có thành viên 

là người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.  

2.3. Việc lập và phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ  

UBND các huyện, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định của cấp 

huyện, tổ chức họp thẩm định, xác định đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng 

quy định. Tuy nhiên còn một số huyện thẩm định chưa chặt trẽ, chưa sát với 

thực tế nên số liệu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh còn phải điều chỉnh. 

2.4. Quản lý, sử dụng kinh phí  

 Việc quản lý và sử dụng kinh phí đã được thực hiện đúng mục đích, theo 

đúng Hướng dẫn số 2114/STC-QLNS ngày 27/7/2021 của Sở Tài chính về 

hướng dẫn phân bổ, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ 

người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.  

2.5. Kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà ở (tính đến ngày 10/11/2021) 

- Các huyện, thành phố đã thực hiện xây mới và sửa chữa 453/587 hộ, đạt 

77,17% kế hoạch năm 2021, trong đó:  

+ Đã thực hiện xong: 349 hộ ( xây mới 82 hộ, sửa chữa 267 hộ). 

+ Đang thực hiện: 104 hộ (xây mới 56 hộ, sửa chữa 48 hộ). 

+ Chưa thực hiện: 134 hộ (xây mới 47 hộ, sửa chữa 87 hộ). 

- Đã thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ đối với: 204 hộ (xây mới 61 hộ, sửa 

chữa 143 hộ), kinh phí: 5.300 triệu đồng, đạt 34,7% kế hoạch năm 2021. 

(Có biểu tiến độ thực hiện của các huyện, thành phố kèm theo) 

 2.6. Công tác kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện 

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã hội – Dân tộc cấp huyện là cơ quan thường trực, theo dõi việc 

triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ nhà ở. Một số huyện đã kịp thời tiến hành 

                                                                                                                                                         
huyện Lộc Bình; Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND huyện Hữu Lũng; Quyết định số 

2765/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đình Lập; Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 

của UBND huyện Cao Lộc; Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Văn Lãng; 
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kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai tại UBND các xã, phường, thị trấn 

như: Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, thành phố.  

2.7. Công tác huy động các nguồn lực khác lồng ghép thực hiện hỗ trợ 

Việc huy động các nguồn lực khác để thực hiện hỗ trợ chủ yếu là huy 

động nguồn nhân lực để tham gia hỗ trợ, giúp đỡ hộ người có công trong quá 

trình xây dựng và sửa chữa nhà ở cụ thể bằng các hình thức như hỗ trợ tháo rỡ, 

vận chuyển nguyên vật liệu...đã góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình 

thực hiện đối với những hộ gia đình khó khăn, neo đơn.  

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy, 

chính quyền một số huyện, một số xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt.  

- Thực hiện công tác niêm yết, công khai danh sách đối tượng để người 

dân được biết, thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư 98/2013/TT-BTC 

ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính chưa đầy đủ. 

- Việc thẩm định, xác định đối tượng của một số huyện còn chưa chặt trẽ, 

chưa sát với thực tế, chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định 

cấp huyện nên còn để sót đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ phải đề nghị trình 

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung, một số hộ nhà ở còn sử dụng được chỉ thuộc 

diện hỗ trợ sửa chữa nhưng lại đề nghị phê duyệt hỗ trợ xây mới.  

- Một số huyện việc nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công đối với các hộ gia 

đình đã hoàn thiện cơ bản triển khai còn chậm, nhiều hộ gia đình đã hoàn thiện 

xong nhưng chưa được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí, 

dẫn đến việc giải ngân kinh phí còn chậm.  

- Công tác báo cáo tiến độ hàng tháng chủ yếu thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo qua điện thoại, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc cấp 

huyện, thành phố chưa tham mưu cho UBND huyện, thành phố báo cáo bằng 

văn bản theo yêu cầu tại Công văn số 1433/SLĐTBXH-NCC ngày 01/9/2021 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.   

III. KIẾN NGHỊ 

Tại thời điểm kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, còn 134 hộ 

chưa khởi công trong đó 47 hộ chưa xây mới. Tiến độ giải ngân đạt 34,7% so 

với tổng kinh phí được giải ngân năm 2021. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế 

hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố 

quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

quản lý. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công 

tác công tác tuyên truyền, tiếp tục công khai danh sách các đối tượng được hỗ 
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trợ tại trụ Sở UBND các xã, phường, thị trấn và nhà văn hóa các thôn, bản, khối, 

phố trên địa bàn để người dân trên địa bàn được biết. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân đảm bảo hoàn thành công 

tác hỗ trợ trước ngày 31/12/2021.  

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoàn công cho 

các hộ gia đình đã hoàn thành và các hộ đang thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn 

của Sở Tài chính.  

- Thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn 

tổ chức thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình 

thực hiện hỗ trợ nhà ở. 

-  Thực hiện chế độ báo cáo đúng thời gian theo nội dung tại Công văn số 

1433/SLĐTBXH-NCC ngày 01/9/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội.   

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người có 

công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP; KHTC; 

- UBND các huyện, thành phố. 

- Phòng LĐTBXHDT các huyện; 

- Phòng LĐTBXH TPLS; 

- Lưu: VT, NCC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giang 
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