
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

Số:        /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc An, ngày        tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v rà soát hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp

kỷ niệm 75 năm ngày Thương bình - Liệt sĩ

Kính gửi: Ông (bà)……………………………………..
Thực hiện công văn số: 113/LĐ-CT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Lữ đoàn  

454 về việc rà soát hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương bình - Liệt sĩ.

UBND xã Bắc An đề nghị các ông (bà) tiến hành rà soát, lập danh sách hỗ 
trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa, cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ
- Người có công với cách mạng như: Thương binh, thân nhân liệt sĩ, người 

thờ cúng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hoá học Dioxin có 
hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của 
nhà nước, quy định của địa phương; hiện đang ở nhà tạm bợ, nhà thuê, có đất hợp 
pháp (gia đình cho, tặng hoặc mua chuyển nhượng hợp pháp…) có nhu cầu làm 
nhà trong năm 2022.

2. Kinh phí xây dựng
- Lữ đoàn dự kiến hỗ trợ: 80 triệu đồng
- Địa phương vận động các ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp nhà hảo tâm 

trên địa bàn đóng góp thêm
3. Thời gian xây dựng
- Khởi công trong tháng 5/2022
- Khánh thành trước 27/7/2022
Thời gian nộp danh sách gửi về một cửa UBND xã vào ngày 13/5/2022.
Vậy UBND xã Bắc An đề nghị các ông, bà thực hiện nghiêm nội dung thông 

báo, trong khi thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về UBND xã để kịp thời giải 
quyết./.

Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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