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THÔNG BÁO 

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

UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho người 

có công và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

 

Ngày 27/7/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp xem xét tiến độ triển khai hỗ trợ nhà ở cho 

người có công và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tham dự họp có đại diện  

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Liên 

đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND thành phố 

Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

Sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và ý kiến 

tham gia của các thành phần tham dự, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Về triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn 

về nhà ở  

Sau hơn 02 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 

21/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng khó 

khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, 

ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đã có nhiều cố gắng nỗ lực 

triển khai thực hiện: các sở, ngành đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai 

thực hiện; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 phê duyệt danh sách và kinh phí 

hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; Sở Tài 

chính đã rà soát, trình UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cấp tỉnh để thực hiện 

hỗ trợ trong năm 2021.  

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ triển khai thực hiện còn chậm, đến nay toàn 

tỉnh mới có 108/618 hộ triển khai thực hiện (đạt 17,47%) kế hoạch năm 2021; 

việc rà soát, xác định đối tượng chưa thực sự nghiệm túc và chính xác, dẫn đến 

số liệu có sự biến động giữa Kế hoạch số 114/KH-UBND và Quyết định 

1306/QĐ-UBND, cả tỉnh tăng 30 hộ gia đình (có huyện tăng, có huyện giảm); 

UBND cấp huyện chưa chủ động tuyên truyền, vận động các hộ gia đình người 

có công được hưởng hỗ trợ chuẩn bị kinh phí đối ứng và thực hiện xây dựng, 
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sửa chữa nhà, chưa phát huy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư chung 

tay, góp sức hỗ trợ người có công xây dựng, sửa chữa nhà. 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND 

trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chủ 

yếu sau: 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, yêu cầu 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn cơ sở, đặc biệt là các hộ gia đình người có công và cộng đồng 

dân cư nơi người có công cư trú nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay góp 

sức, chủ động đối ứng kinh phí, sớm xác định thời gian khởi công xây dựng và 

sửa chữa nhà ở cho người có công theo danh sách đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 1306/QĐ-UBND.  

- Sở Tài chính khẩn trương ban hành hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết 

toán kinh phí hỗ trợ theo quy định để các huyện, thành phố có cơ sở triển khai 

thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/8/2021. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường hoạt động kiểm tra, 

đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hỗ 

trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng đảm bảo đúng 

quy định và tiến độ, yêu cầu phải hoàn thành việc hỗ trợ các đối tượng tại Quyết 

định số 1306/QĐ-UBND trước ngày 27/7/2022. 

Để chủ động thực hiện kế hoạch năm 2022, giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy cho phép phát động 

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

tỉnh nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022). 

- UBND các huyện, thành phố chủ động cân đối ngân sách cấp huyện theo 

đúng cơ cấu đã phê duyệt, tăng cường huy động các nguồn lực khác trong cộng 

đồng dân cư, người thân, họ hàng của gia đình người có công để xây dựng và 

sửa chữa nhà ở của họ bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.  

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động và giám sát quá trình triển 

khai thực hiện, quan tâm vận động các nguồn xã hội hóa ưu tiên hỗ trợ xây 

dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công theo danh sách đã được phê 

duyệt tại Quyết định 1306/QĐ-UBND.  

2. Về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (Tờ trình số 129/TTr-SLĐTBXH 

ngày 26/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội):  

Qua xem xét cho thấy cần thiết phải ban hành Quyết định của UBND tỉnh 

về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 theo quy định tại 
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điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, 

hoàn thiện dự thảo Quyết định như sau:  

 - Điều 1: bỏ khoản 1 về phạm vi điều chỉnh, gộp khoản 2 và 3 thành một 

khoản về đối tương và điều kiện hỗ trợ. Nội dung về điều kiện hỗ trợ cần quy 

định rõ ràng, mạch lạc, xác định đúng các đối tượng người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động phải dừng việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến thu nhập 

chính của hộ gia đình đối tượng đó. Trao đổi với các sở, ngành, UBND huyện 

liên quan để xem xét thêm việc chỉ quy định hỗ trợ đối tượng lao động phi nông 

nghiệp. Xem xét, chỉnh sửa một số câu cho phù hợp như: sửa câu “thu gom rác, 

phế liệu” thành “thu mua phế liệu”; bỏ câu “người có thu nhập chính từ làm 

thuê, mướn” vì không rõ ràng, không khoanh vùng được đúng các đối tượng cần 

hỗ trợ; câu “các dịch vụ hợp pháp khác” phải thể hiện cụ thể tên từng dịch vụ để 

ở cơ sở thuận lợi trong quá trình rà soát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ. Thống 

nhất mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người. 

- Điều 2: nguồn kinh phí thực hiện chính sách là từ nguồn ngân sách nhà 

nước; nguồn huy động, đóng góp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Bỏ các 

nội dung khác tại điều này của dự thảo. 

- Gộp Điều 3 và Điều 4 thành Điều 3 có nội dung như sau:  

Giao UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, lập danh sách các đối 

tượng hỗ trợ theo Quyết đinh này, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thành phố về trình tự các bước rà 

soát, lập danh sách đối tượng hỗ trợ; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ các đối tượng hỗ trợ theo Quyết định này.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện, trình 

UBND tỉnh trong ngày 28/7/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần dự họp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KGVX, THNC, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ).  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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