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BAN THƯỜNG TRựC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số:yl4//MTTQ-BTT Hưng Yên, ngày J.Uháng 02 năm 2020

V/v triển khai xây dựng nhà ỏ' đối với người có công, 
hộ nghèo năm 2020

Kính gửi: Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố

Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt danh sách hộ người có công và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được 
hỗ trợ xây nhà ở năm 2020,

Qua nắm bắt tình hình, để đảm bảo tiến độ, Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, 
thành phố phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức 
thành viên thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương đôn đốc ú y  ban Nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai việc 
xây dựng nhà ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo có tên trong 
danh sách được phê duyệt theo Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 
của UBND tỉnh. Hoàn thành việc xây nhà ở trước ngày 30/5/2020, hoàn thành 
việc giải ngân nguồn quỹ hỗ trợ trước 30/6/2020.

2. Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, doanh 
nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lóp nhân dân chung tay, góp sức ủng hộ tiền, 
vật tư, ngày công lao động, để hỗ trợ hộ người có công, hộ nghèo xây dựng nhà ở; 
phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra với kết quả cao nhất.

3 . Tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện xây dựng nhà ở của các hộ. 
Đồng thời phối họp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội nắm chắc danh 
sách hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cần có sự quan tâm, hỗ trợ; rà soát hộ có 
công với cách mạng, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở để đề xuất hỗ trợ (giai đoạn 2) 
theo kê hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Thường trực ủ y  ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực ủy  
ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện. Thường xuyên 
báo cáo tiên độ thực hiện; báo cáo kết quả (hoàn thành) về Ban Thường trực ủy  
ban MTTQ tỉnh trước ngày 20/6/2020./.
Nơi nhận:
- BCĐ hỗ trợ XD nhà ở (để b/c);
- Chủ tịch các Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;
- Sở LĐ,TB và XH;
- Như trên;
- Cán bộ theo dõi huyện (p/h giám sát, t/h)
- Lưu VT, Ban PT.
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