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THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách người đã được nhận hỗ trợ từ NSNN cho người 

có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở                                             
trên địa bàn xã Quang Minh năm 2022 

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; Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP  ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Căn cứ thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn thực hiện 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 ỏ; Thông tư số 98/2013/TT-BTC 
ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết 
toán, nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND huyện Gia 
Lộc về việc phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ người có công với cách mạng thực 
sự khó khăn về nhà ở.

Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước 
đối với cá nhân, dân cư.

Để đảm bảo công khai minh bạch các khoản hỗ trợ từ NSNN cho người có 
công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã Quang Minh 
thông báo công khai danh sách người đã được nhận hỗ trợ từ NSNN cho người có 
công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở, như sau:

1. Chính sách, chế độ hỗ trợ:
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; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP  
ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh 
Ưu đãi người có công với cách mạng.



2. Danh sách đã được nhận hỗ trợ từ NSNN:
- Người đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là ông Tạ Thị Yếm 

(Yến), thôn Hậu Bổng xã Quang Minh là người có huân chương kháng chiến
- Đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước số tiền là: 25.000.000 đồng 

(Hai năm triệu đồng chẵn)
(có danh sách niêm yết công khai kèm theo)

3. Địa điểm và hình thức công khai:
- Thông báo công khai trên hệ thống đài truyền thanh xã; Đăng tải công khai 

trên trang thông tin điện tử của xã.
- Niêm yết danh sách tại trụ sở làm việc UBND xã và nhà văn hóa thôn.
4. Thời gian công khai:
Thời gian thông báo và niêm yết danh sách người đã được nhận tiền hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng thực sự khó khăn về nhà ở: 
Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8 năm 2022

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Quang Minh thông báo công khai danh sách người 
đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng thực 
sự khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quang Minh để cán bộ, công chức và toàn thể 
nhân dân được biết./.

Nơi nhận:
- Đài truyền thanh xã (tuyên truyền);
- Nhà văn hóa thôn (niêm yết):
- Mặt trận tổ quốc; các đoàn thể nhân dân và các tổ chức 
chính trị xã hội xã (tham gia giám sát);
- Bí thư CB và trưởng thôn (chỉ đạo để niêm yết công khai);
- UBND huyện Gia Lộc;
- Các phòng, cơ quan huyện Gia Lộc;
- Ban thường vụ Đảng Ủy
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Biên
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