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               Hồng Hưng, ngày 17  tháng  11  năm 2022

THÔNG BÁO
 Về việc công khai danh sách và kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho người có công 

với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã Hồng Hưng năm 2022.

  
  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;  Nghị  định  số 
131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
 Căn cứ Thông tư  số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của  Bộ Xây  dựng 
hướng dẫn  thực  hiện  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; Thông tư  số 
98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của  Bộ tài chính Hướng  dẫn việc quản lý,  cấp 
phát, thanh toán, quyết toán, nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;
   Căn cứ thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân 
cư;
  Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Hải Dương về hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng 
về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc cấp kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách 
mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Công văn số 690/UBND-TCKH ngày 11/11/2022 về việc rà soát, lập 
hồ sơ thủ tục để hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về 
nhà ở.
  Để đảm bảo công khai minh bạch các khoản hỗ trợ từ NSNN cho người có 
công với cách mạng về nhà ở. Ủy ban nhân dân xã Hồng Hưng thông báo công khai 
danh sách và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng 
về nhà ở trên địa bàn xã năm 2022. như sau:

1. Chính sách, chế độ hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở. 
    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;  Nghị  định  số 
131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND 



ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về hỗ trợ kinh phí đối với hộ 
gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

2. Danh sách và kinh phí hỗ trợ để chi trả cho cho người có công với cách 
mạng về nhà ở trên địa bàn xã. 

- Hỗ trợ 02 hộ gia đình xây mới nhà ở; mức kinh phí hỗ trợ là 44.000.000 đồng/ 
hộ. Tổng kinh phí  là 88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng).

 - Hỗ trợ 09 hộ gia đình sửa chữa nhà ở; mức kinh phí hỗ trợ là 20.000.000 
đồng/ hộ. Tổng kinh phí  là 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng).

 (có danh sách kèm theo)
3. Địa điểm và hình thức công khai:
- Thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh xã. 
- Niêm yết danh sách hỗ trợ của Nhà nước cho người có công với cách mạng về 

nhà ở trên địa bàn xã. Tại trụ sở làm việc UBND xã và nhà văn hóa thôn.
- Đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Hồng Hưng (địa 

chỉ:honghung.gialoc.haiduong.gov.vn)
4. Thời gian công khai:
Thời gian thông báo, niêm yết danh sách và kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho 

người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã là 30 ngày, kể từ ngày 17  tháng 
11  đến hết ngày 17 tháng 12 năm 2022.

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Hồng Hưng thông báo công khai về danh sách và mức 
kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã 
năm 2022.

Nơi nhận:
- UBND huyện Gia Lộc;
- Các phòng, cơ quan huyện Gia Lộc;
- Ban thường vụ Đảng Ủy
- Lãnh đạo UBND; 
- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân;
- Bí thư CB và trưởng thôn (chỉ đạo để niêm yết công khai);
- Đài truyền thanh xã (tuyên truyền);
- Nhà văn hóa thôn (niêm yết):
- Lưu VP.

   CHỦ TỊCH

Phạm Văn Hanh

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-22T07:53:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Văn Hanh<phamvanhanh1971@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-22T08:06:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG HƯNG<honghung.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-22T08:06:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG HƯNG<honghung.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




