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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ công tác rà soát bổ sung  

các hộ người có công khó khăn về nhà ở 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ 

chức chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 160/TB-UBND, ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả rà soát, thống kê, phương án hỗ trợ 

người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà 

ở trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND, ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công 

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

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

huyện Tràng Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác rà soát bổ sung các hộ người có công với 

cách mạng khó khăn về nhà ở gồm các ông (bà) có tên sau: 

 1. Ông Nguyễn Xuân Long - Phó Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc - Tổ trưởng. 

 2. Ông Lương Văn Toản - Công chức trưng tập, Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc - Tổ viên. 

 3. Bà Đặng Thị Dung - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổ viên. 

 4. Ông Nguyễn Công Hà - Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng - Tổ viên. 

 5. Bà Lành Thị Thanh Bình - Chuyên viên UBMTTQ huyện - Tổ viên. 

 6. Lãnh đạo UBND, công chức Văn hóa - Xã hội UBND các xã, thị trấn 

- Tổ viên. 
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 Điều 2. Tổ công tác rà soát bổ sung các hộ người có công với cách mạng 

khó khăn về nhà ở có nhiệm vụ: 

 Xác định nguyên tắc, điều kiện, đối tượng hỗ trợ (vận dụng quy định tại 

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

Thông tư số 09/2013/TT-BXD, ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

 Rà soát từng hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở bảo đảm 

chính xác, đúng đối tượng; lập danh sách hộ gia đình người có công với cách 

mạng khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ. Kết quả rà soát, thống kê phải có hồ sơ và 

hình ảnh minh chứng cụ thể.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ 

tầng, UBMTTQ huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, (LĐTBXH-DT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Ngọ Quang Khải 
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