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PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /LĐTBXH Vĩnh Châu, ngày         tháng 11 năm 2022 

      V/v trả lời ý kiến, kiến nghị  

   của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6  

    của Hội đồng nhân dân thị xã  

   khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu. 

 

Thực hiện Công văn số 3166/UBND-NCTH  ngày 28 tháng 11 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, về việc phân công các ngành trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã 

khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phòng Lao động – Thương  binh và Xã hội được cử tri quan tâm đến một số 

vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Phòng, nay đơn vị trả lời nội dung có liên 

quan cụ thể như sau: 

1. Cử tri xã Lai Hòa kiến nghị có chính sách hỗ trợ nhà ở cho cháu của 

Liệt sĩ. Vấn đề này ngành xin trả lời như sau 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: “Đối tượng được hỗ trợ cải thiện 

nhà ở là các đối tượng được quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m tại 

khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân liệt 

sĩ” (Thân nhân liệt sĩ gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi liệt sĩ, 

người có công nuôi dưỡng liệt sĩ dưới 18 tuổi và thời gian nuôi từ 10 năm trở lên) 

bức xúc về nhà ở, trường hợp cháu của liệt sĩ không thuộc đối tượng được hỗ trợ 

theo khoản 1 Điều 99 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Cử tri xã Lạc Hòa đề nghị xem xét hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ dân tộc bức xúc về nhà ở. Vấn đề này ngành xin trả lời như sau 

Tiêu chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 được quy định tại Điều 3 Nghị 

định 07/2021/NĐ-CP bao gồm 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu dịch vụ xã hội cơ 

bản; trong đó có chỉ số 6, 7 quy định về chất lượng nhà ở và diện tích nhà ở nếu hộ 

nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt 1 trong 2 chỉ số trên mới được xem là bức xúc về 

nhà ở và cần hỗ trợ. 

- Ở giai đoạn 2016 - 2020  Thủ tướng Chính phủ có ban hành Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đến giai đoạn 2021-

2025 chưa có văn bản quy định; tuy nhiên ngày 20/6/2022 Ủy ban MTTQ Việt 

Nam thị xã và UBND thị xã có ban hành Kế hoạch phối hợp số 01 về việc triển 



khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã năm 2022, kế hoạch có nêu 

rõ đối tượng thụ hưởng và chỉ tiêu phân bổ cho các xã, phường.  

3. Riêng cử tri phường Vĩnh Phước đề nghị khảo sát bổ sung các 

chương trình hỗ trợ nhà ở cho những đối tượng bức xúc về nhà ở nhưng 

không phải thuộc diện hộ nghèo; có chính sách quan tâm hỗ trợ cho đối tượng 

hộ cận nghèo nhiều hơn để vươn lên. Vấn đề này ngành xin trả lời như sau 

- Về vấn đề khảo sát bổ sung các chương trình hỗ trợ nhà ở cho những đối 

tượng bức xúc về nhà ở nhưng không phải thuộc diện hộ nghèo: Nội dung này 

vượt quá thẩm quyền của Phòng và đối tượng không thuộc Phòng quản lý.  

- Về vấn đề có chính sách quan tâm hỗ trợ cho đối tượng hộ cận nghèo: 

Theo Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 09/9/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã 

Vĩnh Châu về việc phân bổ dự toán chi tiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2022 (nguồn ngân sách trung Trung ương) đối 

tượng thụ hưởng là do UBND xã, phường quyết định, Phòng không trực tiếp chọn 

đối tượng, chỉ căn cứ danh sách đề nghị thụ hưởng của xã, phường để thẩm định. 

Trên đây là nội dung ngành xin báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri 

liên quan đến ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Như trên;         

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thanh 
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