eỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VỊ THANH
Số: 215/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vị Thanh, ngày 17 tháng 10 năm 2012

BÁO CÁO
Giải trình việc xây dựng nhà tình thương cho 11 hộ cận nghèo
theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.
Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Năm 2010, thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) được hỗ trợ xây
dựng 200 căn nhà tình thương (theo Kế hoạch số 495/KH-SXD ngày 29 tháng 6 năm
2010 của Sở Xây dựng và Công văn số 1751/UBND-NCTH ngày 28 tháng 6 năm
2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành xây dựng Kế hoạch
số 22/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2010 giao cho các đơn vị xã, phường tổ chức
thực hiện. Trong đó có 11 hộ không thuộc đối tượng hộ nghèo có sổ, nhưng đều là
những hộ thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chủ yếu đi làm thuê
kiếm sống hàng ngày, hoàn toàn không có khả năng sửa chữa hoặc xây dựng nhà ở,
trong khi nhà ở của các hộ này đều trong tình trạng rất tạm bợ, hư hỏng, dột nát.
Căn cứ mục 5, phần IV quy định về đối tượng được hỗ trợ nhà ở của Đề án
số 244/ĐA-SXD ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Sở Xây dựng được Ủy ban nhân dân
tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm
2009 có quy định: Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ,
hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.
Hộ đã được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 134/TTg và các chính sách hỗ trợ nhà
ở khác, nhưng hiện nay nhà ở đang dột nát, xuống cấp, hư hỏng nặng…
Do căn cứ vào những tiêu chuẩn, quy định trên và xét hoàn cảnh, điều kiện
thực tế của 11 hộ không thuộc hộ nghèo có sổ, nhưng có nhu cầu rất bức xúc về nhà
ở, đã được UBND, các ngành, ấp, khu vực phường III, xã Hỏa Lựu và nhân dân khu
vực các đối tượng cư trú bình xét đề nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất
hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 11 hộ thuộc đơn vị phường III và xã Hỏa Lựu.
Xin giải trình trước đoàn Kiểm toán.
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