ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 07 tháng 9 năm 2017

2571 /UBND-VX

V/v triển khai thực hiện xây
dựng, sửa chữa nhà ở cho người
có công cách mạng theo Quyết
định 2305 của UBND tỉnh.

Kính gửi:
- Trưởng phòng Lao động – TBXH huyện;
- Trưởng phòng Tài chính & Kế hoạch huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận;
Thực hiện Công văn số 2489/UBND-KGVX ngày 03/7/2017 của UBND
tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết một số nội dung liên quan đến hỗ trợ nhà ở
người có công với cách mạng, UBND huyện tiếp tục phân khai kinh phí và giao
nhiệm vụ cho các phòng, ban chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc hỗ
trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho thân nhân người có công với cách mạng có tên
trong danh sách được hỗ trợ nhà ở nhưng chưa được hỗ trợ và đã chết (cha, mẹ, vợ,
chồng, con) như sau:
1. Kinh phí phân khai nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2017:
Số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Xã, thị trấn
Hàm Phú
Hàm Hiệp
Thuận Minh
Hồng Sơn
Hàm Thắng
Hồng Liêm
Hàm Đức
Hàm Chính
Cộng:

Xây mới
Sửa chữa
Tổng cộng
Số nhà
Kinh phí
Số nhà
Kinh phí
Số nhà
Kinh phí
0
0
3 60.000.000
3 60.000.000
0
0
2 40.000.000
2 40.000.000
1 40.000.000
1 20.000.000
2 60.000.000
2 80.000.000
7 140.000.000
9 220.000.000
1 40.000.000
0
0
1 40.000.000
0
0
1 20.000.000
1 20.000.000
0
0
1 20.000.000
1 20.000.000
1 40.000.000
1 20.000.000
2 60.000.000
5 200.000.000
16 320.000.000
21 520.000.000

2. Giao nhiệm vụ:
2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Căn cứ nội dung Công văn liên sở số
2220/LS.XD-TC-LĐTBXH ngày 24/10/2013 của liên Sở: Xây dựng - Tài chính –
Lao động Thương binh & Xã hội, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ người
có công với cách mạng về nhà ở để thực hiện việc cấp phát, thanh toán và quyết
toán kinh phí.
(Có danh sách kèm theo).

2.2. Phòng Kinh tế & Hạ tầng: Kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện, hướng
dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy trình, thủ tục quy định tại Quyết
định số 2305/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh và Công văn liên sở số
2220/LS.XD-TC-LĐTBXH ngày 24/10/2013 của liên Sở: Xây dựng - Tài chính –
Lao động Thương binh & Xã hội, về việc hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ người
có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
2.3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Kiểm tra, rà soát đảm bảo
các đối tượng được hỗ trợ đúng theo đối tượng thuộc Đề án đã được phê duyệt tại
Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh; đồng thời kiểm
tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.
2.4. UBND các xã, thị trấn:
- Sau khi nhận Quyết định hỗ trợ kinh phí của UBND huyện, mời hộ gia
đình để triển khai cam kết xây, sửa nhà ở đảm bảo thời gian theo quy định.
- Thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước để tạm ứng kinh phí hỗ trợ
cho các hộ gia đình người có công với cách mạng theo đúng quy định.
Riêng hộ ông Lương Thái Bình, xã Hàm Chính đã được Ban quản lý Quỹ
Đền ơn đáp nghĩa huyện chi tạm ứng 40.000.000 đồng theo Quyết định số
6518/QĐ-BQL ngày 06/11/2005. Do đó, UBND huyện yêu cầu UBND xã Hàm
Chính chuyển hoàn ứng số tiền 40.000.000 đồng về Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện.
* Hồ sơ quyết toán:
Hồ sơ quyết toán xây, sửa nhà ở cho người có công với cách mạng: Thực
hiện theo Công văn liên sở số 2220/LS.XD-TC-LĐTBXH ngày 24/10/2013 của
liên Sở: Xây dựng - Tài chính – Lao động Thương binh & Xã hội, về việc hướng
dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nêu trên và Chủ
tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện – Nguyễn Văn Bảy;
- Kho bạc huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bảy

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận
Bắc
Email: hamthuanbac@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND Huyện Hàm Thuận Bắc
Thời gian ký: 10:32:41 07/09/2017 ICT

