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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng  

 

Thực hiện Công văn số 1439/SKHĐT-KGKTĐN ngày 24/8/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc đề nghị các ngành có ý kiến với kiến nghị của huyện 

Thạch An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

Kiến nghị: 

Việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được huyện chỉ đạo, 

quán triệt triển khai thực hiện. Tuy nhiên để triển khai thực hiện đảm bảo theo thời 

gian quy định đề nghị tỉnh xem xét sớm có các văn bản hướng dẫn chi tiết và bố trí 

kinh phí để triển khai thực hiện. 

Trả lời: 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 56/2021/NQ-

HĐND  ngày  29/7/2021  của  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  ban  hành chính sách hỗ 

trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột 

nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, do kinh phí thực 

hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được lồng ghép từ nguồn vốn các Chương 

trình mục tiêu quốc gia (MTQG), nguồn ngân sách địa phương, nguồn huy động 

đóng góp; một số đối tượng và mức hỗ trợ hiện đang trong dự thảo của các Chương 

trình MTQG, vì vậy, một số nội dung trong Đề án cần có ý kiến của Thủ tướng 

Chính phủ trước khi triển khai thực hiện. 

Để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, minh bạch, công bằng, sử dụng 

hiệu quả nguồn hỗ trợ của Trung ương và địa phương, bảo đảm thực hiện hỗ trợ 

đúng định mức và không trùng lắp đối tượng, ngày 16/8/2021 Ban Chỉ đạo tỉnh đã 

ban hành Công văn số 2112/CV-BCĐ về việc triển khai thực hiện một số nội dung 

hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý một số nội dung: 

1. Đối với nhà tôn lắp ghép: Các huyện, thành phố tạm thời chưa triển khai 

thực hiện để chờ bố trí vốn từ các Chương trình MTQG. 

2. Đối với hỗ trợ các hộ làm nhà mới (có đối ứng) và sữa chữa nhà ở:  



Các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện theo khả năng về nguồn 

lực sẵn có và các quy định đã ban hành; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh các vấn 

đề phát sinh, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo thẩm quyền. 

3. Đối với định mức hỗ trợ các hộ sửa chữa nhà ở theo quy định tại Nghị 

quyết số 56/2021/NQ-HĐND: 

Mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/nhà, tương ứng hỗ trợ tối đa 10 triệu 

đồng/tiêu chuẩn “cứng”(nền cứng/khung-tường cứng/mái cứng), để sau khi sửa 

chữa, nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn “03 cứng” 

Hiện nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đang hoàn chỉnh Phương án hỗ trợ thực hiện xóa 

nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2021 theo tiến độ và đối tượng ưu tiên tại Nghị 

quyết số 56/2021/NQ-HĐND. 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối 

với kiến nghị của huyện Thạch An./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, trưởng khối; 

- Lưu VT, BTXH. 

                                        

GIÁM ĐỐC 

     
 

 

 

 

 

 

    Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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