
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ Ở NGƯỜI CÓ CÔNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định sổ 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ hộ người có công với cách mạng về nhà ở) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG NHÀ Ở NGƯỜI CÓ CÔNG 

 

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm  2022 

Tại công trình nhà ở của chủ hộ (ông/bà) Tạ Thị Yếm (Yến) 

Địa chỉ: Thôn Hậu Bổng – Xã Quang Minh – Huyện Gia Lộc – Tỉnh Hải Dương 

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã Quang Minh gồm: 

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Quang Minh 

Ông (bà):  Nguyễn Văn Biên                            Chức vụ:  Phó chủ  tịch UBND xã 

2. Đại diện thôn Hậu Bổng 

- Ông (bà):  Phạm Văn Thuyển                           Chức vụ: Trưởng thôn 

- Ông (bà): Phạm Xuân Phùng                            Chức vụ:  Bí thư chi bộ 

3. Đại diện hộ gia đình: 

Bà: Tạ Thị Yếm – Đại diện gia đình 

Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà ở của Bà Tạ Thị Yếm ( Yến), xem xét thực tế . 

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở  NCC xã  Quang Minh thống nhất các nội dung sau: 

1. Xác nhận  nhà ở của Bà Tạ Thị Yếm: Phần mái đã xuống cấp nghiêm trọng, bị thấm dột; 

nền nhà bị lún sụt không đảm bảo an toàn. 

2. Ban chỉ đạo xã đề nghị gia đình thực hiện phần sửa chữa nhà ở theo đơn đã trình bày để 

hoàn thành đúng tiến độ đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở theo quy định. 

Biên bản này được lập thành 04 bản để các bên sau đây lưu giữ: 

- 01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ; 

- 01 bản gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện; 

- 01 bản lưu Ủy ban nhân dân xã  Quang Minh; 

- 01 bản để Ủy ban nhân dân cấp xã (hoặc phường, thị trấn) tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành 

công trình gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH 

 

 

ĐẠI DIỆN THÔN ĐẠI DIỆN UBND XÃ 



 

 



 


