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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục rà soát, lập danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ cải thiện nhà ở 

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

 

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ - TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. 

Thực hiện Hướng dẫn số 199/HD-SLĐTBXH ngày 04/02/2020 của Sở Lao 

động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh và Công văn số 3442/UBND-LĐTBXH ngày 

06/8/2020 của UBND thành phố Cẩm Phả về việc tập trung đôn đốc tiến độ thực 

hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng giai đoạn 3. 

Để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng, UBND phường Cẩm Bình đề nghị 

các đồng chí lãnh đạo khu phố, các ban, ngành đoàn thể tiếp tục thông báo rộng rãi 

đến các đối tượng người có công và thân nhân chủ yếu của liệt sĩ có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn phường Cẩm Bình các nội dung sau: 

I. Đối tượng rà soát hỗ trợ nhà ở: 

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/1/1945 (Cán bộ lão thành cách 

mạng); 

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 

8/1945 (Cán bộ Tiền khởi nghĩa);  

3. Thân nhân liệt sỹ (cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con liệt sỹ và người có 

công nuôi dưỡng liệt sỹ là người đã nuôi dưỡng liệt sỹ khi liệt sĩ dưới 18 tuổi, thời 

gian nuôi từ 10 năm trở lên); 

4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

5. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 

6. Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

7. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

8. Bệnh binh; 

9. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 

10. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 

11. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế (đã được tặng thưởng Huân huy chương kháng chiến hoặc huân 

huy chương chiến thắng); 

12. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 
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II. Điều kiện và mức hỗ trợ 

Hộ gia đình là người có công hoặc là thân nhân liệt sĩ theo 12 nhóm đối 

tượng nêu trên và có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng 

Lao động - thương binh và xã hội thành phố Cẩm Phả quản lý tại thời điểm Quyết 

định số 22/QĐ-TTg có hiệu lực. 

Đang sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15/6/2013 (ngày 

Quyết định số 22/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà đó có một trong 

các điều kiện sau: 

1. Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà mới; 

2. Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và 

thay mái nhà. 

(Lưu ý: Người có công với cách mạng do phòng Lao động - Thương binh và 

xã hội quản lý đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú sau ngày 15/6/2013 thì 

vẫn tiến hành rà soát và lập danh sách riêng). 

III. Thời gian 

Đây là đợt khảo sát lập dánh sách các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo 

Quyết định 22 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công và 

thân nhân liệt sĩ, đề nghị các đối tượng thuộc 12 nhóm nêu trên có nguyện vọng 

xây mới, sửa chữa nhà ở đăng ký và hoàn thiện hồ sơ nộp về UBND phường (qua 

bộ phận Lao động - Thương binh & Xã hội) trước ngày 26/8/2020. Sau thời hạn 

nêu trên UBND phường Cẩm Bình không tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết. 

IV. Hồ sơ đề nghị 

1. Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở (Theo mẫu quy định tại Thông tư số 

09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng); 

2. Bản sao hộ khẩu gia đình đối tượng có công chứng; 

3. Bản sao có công chứng (hoặc chứng thực) các giấy tờ chứng minh là 

người có công hoặc thân nhân liệt sĩ (bao gồm một trong các giấy tờ sau: Giấy 

chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Quyết định công nhận hoặc 

Quyết định trợ cấp của các cấp có thẩm quyền, huân, huy chương kháng chiến, 

hoặc huân, huy chương chiến thắng…); 

4. Ảnh chụp nhà ở xác nhận thực trạng nhà của đối tượng tại thời điểm rà 

soát (ảnh cỡ 15 x 20cm). 

Ghi chú:Việc rà soát nhà ở và lập danh sách đề nghị hỗ trợ hộ gia đình 

người có công về nhà ở phải quan tâm đến tính ổn định lâu dài (nhà ở không thuộc 

diện giải phóng mặt bằng, không có tranh chấp…). Trường hợp người có công 

đang xem xét, xử lý theo các Kết luận của Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội thì tạm thời chưa đưa vào diện đề nghị hỗ trợ đợt này. 
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Để đảm bảo quyền lợi của người có công và thân nhân chủ yếu của liệt sĩ 

trên địa bàn, UBND phường Cẩm Bình đề nghị các khu phố tiếp tục triển khai rộng 

rãi đến từng hộ dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng LĐTBXH Thành phố (b/c); 

- Đảng uỷ, HĐND phường (b/c); 

- Các khu phố, Tổ nhân dân (t/h); 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Nơ 
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