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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo
Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng
Chính phủ trong trên địa bàn huyện Hồng Ngự
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 08 tháng 01 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ
nghèo về nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019 - 2020;
Căn cứ Công văn số 420/SXD-QLN ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Sở
Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, về việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ
nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện
Hồng Ngự báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ
nghèo, cụ thể như sau:
1. Kết quả thực hiện trong năm 2019:
- Tổng số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong năm
2019 là 07 căn. Trong đó, có 4 căn chuyển từ năm 2020 sang thực hiện.
- Tổng kinh phí được giao: 175.000.000 đồng (07 căn).
- Đến nay, Huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành 07 căn, nghiệm thu
hoàn thành đưa vào sử dụng và giải ngân trong năm 2019.
2. Công tác triển khai trong năm 2020:
Theo Quyết định số 28/QĐ-UBND.HC ngày 08/01/2019, hộ đủ điều
kiện hỗ trợ nhà ở theo quy định trên địa bàn Huyện trong năm 2020 là 21 căn;
trong đó, 04 căn đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh cho chủ trương thực hiện trong
năm 2019, lý do các hộ trong năm 2019 không có nhu cầu vay để thực hiện xây
dựng. Do đó, chỉ tiêu còn lại phải thực hiện trong năm 2020 là 17 căn.
Ủy ban nhân dân Huyện đã giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lại để triển khai thực
hiện trong năm 2020. Qua rà soát, 17 hộ được phê duyệt hỗ trợ không thống
nhất vay vốn xây dựng nhà ở. Lý do: Các hộ này cho rằng số tiền vay được rất
thấp, đòi hỏi gia đình phải đối ứng số tiền khá cao nên không có khả năng đối
ứng.
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Từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân Huyện kính đề nghị Sở Xây dựng xem
xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh, loại bỏ chỉ tiêu thực hiện Đề
án hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của
Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020 của huyện Hồng Ngự.
Rất mong Sở Xây dựng xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh;
- Sở LĐTBXH;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Huyện;
- Các phòng: LĐ-TBXH, KTHT;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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