
  

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND Lào Cai, ngày       tháng  02  năm 2021. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ thực tế theo Đề 

án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện 

chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2014; Quyết định số 

828/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt Đề án “Hỗ 

trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Quyết 

định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”; 

Căn cứ các Quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh Lào Cai tại Quyết định số 

3987/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung 

của Quyết định 828/QĐ-UBND ngày 19/3/2018; Quyết định số 4179/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 

3987/QĐ-UBND ngày 07/12/2018; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tại Tờ trình số 91/TTr-

SGTVTXD ngày 05/02/2021,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ thực 

tế theo Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ, với các nội dung sau: 

  1. Tổng số người có công được hỗ trợ. 

Tổng số: 2.680 hộ (trong đó: Làm mới: 1.362 hộ; sửa chữa: 1.318 hộ) 

(Chi tiết biểu số 01 kèm theo) 

2. Nguồn kinh phí thực hiện. 



  

- Tổng kinh phí: 96.040 triệu đồng. 

Trong đó:  

          + Nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 76.426 triệu đồng.      

         + Kinh phí địa phương:                         16.668 triệu đồng. 

        + Nguồn kinh phí khác (do các đơn vị, tổ chức hỗ trợ): 2.906 triệu đồng.  

(Chi tiết biểu số 02 kèm theo) 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải-

Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai và Thủ trưởng các 

ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

     Nơi nhận:            
- Bộ Xây dựng; 

- Bộ Lao động, Thương binh &XH; 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Như Điều 2 Q/Đ; 

- Các Sở: TC, GTVT-XD, LĐTB&XH; 

- Kho Bạc Nhà nước tỉnh; 

- LĐ Văn phòng; 

- BBT-Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT,TH1,VX2,QLĐT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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