
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC  

 

Số:           /UBND-LĐTB&XH 
Về việc thông báo thời gian kiểm 

tra, khảo sát để xây dựng phương 

án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 8 năm 2022 

               Kính gửi : 

 - Phòng Lao động – Thương binh và xã hội; 

 - Phòng Kinh tế  - Hạ tầng; 

 - UBND các xã: Mỹ Tiến, Mỹ Phúc, Mỹ Hưng, Mỹ Thuận và   

    Thị trấn Mỹ Lộc. 

 

Thực hiện Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND 

huyện Mỹ Lộc về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, khảo sát để xây dựng 

phương án hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo, theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. 

Để cơ sở xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa 

bàn huyện theo quy định. UBND huyện thành lập 02 Tổ công tác thực hiện việc 

kiểm tra, khảo sát và xây dựng phương án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo tại các xã, 

thị trấn, trong đó:  

I. Tổ 1 kiểm tra tại xã Mỹ Tiến, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Bà Bùi Hương Giang - Phó trưởng phòng LĐ-TBXH  

2. Ông Trần Đức Thanh - Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng  

3. Bà Mai Thị Hồng - Chuyên viên phòng LĐTB&XH  

II. Tổ 2 kiểm tra tại các xã Mỹ Thuận, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc và Thị trấn 

Mỹ Lộc, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Trần Ngọc Ánh - Trưởng phòng LĐTB&XH  

2. Bà An Thị Hà Lĩnh - Chuyên viên phòng LĐTB&XH   

3. Ông Lã Đình Nghiệp - Chuyên viên phòng Kinh tế Hạ tầng  

III. Thời gian kiểm tra: Thứ 4 ngày 10 tháng 8 năm 2022 

IV. Nội dung làm việc: 

1. Kiểm tra, khảo sát trực tiếp nhà ở của 24 hộ nghèo, có nhu cầu sửa chữa 

nâng cấp và xây mới nhà ở. 

2. Thống nhất kết quả làm việc với UBND xã, thị trấn. 

V. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND xã, thị trấn báo mời thành phần của đơn vị: Lãnh đạo UBND xã, 

thị trấn; Chủ tịch UBMTTQ xã, thị trấn và Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách 

công tác Lao động - TB&XH tham gia cùng Tổ công tác của huyện đến các gia 

đình đối tượng để kiểm tra, khảo sát thực trạng về nhà ở. 

2. Phòng Lao động-TB&XH và phòng Kinh tế Hạ tầng huyện chủ động phối 

hợp rà soát những hộ có đủ điều kiện để xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở; 



đồng thời tổng hợp tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ ngay trong Quý III năm 2022. 

          UBND huyện đề nghị Lao động - TB&XH; phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và 

UBND xã, thị trấn quan tấm phối hợp chỉ đạo thực hiện kịp thời nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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