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NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở  

cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 17 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Xét Tờ trình số 5599/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 

nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm 

tra số 103/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với 

cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 

nghĩa tháng Tám năm 1945; 

c) Thân nhân liệt sỹ; 

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

g) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

h) Bệnh binh; 

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

k) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 
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l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế; 

m) Người có công giúp đỡ cách mạng. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ 

theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau: 

a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở; 

b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở. 

3. Mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng  

a) Mức hỗ trợ xây dựng mới: 100 triệu đồng/căn; đối với nhà xây dựng trên nền 

đất yếu hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/căn.  

b) Mức hỗ trợ sửa chữa: không quá 50 triệu đồng/căn; đối với nhà xây dựng trên 

nền đất yếu hỗ trợ thêm 10 triệu đồng/căn.  

4. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản 

lý ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 

17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Ban CTĐB; 
- Các Bộ: Tài chính, LĐTBXH; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; 

- Cơ sở Dữ liệu quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp); 

- Trung tâm CB, Website tỉnh, Báo, Đài PT-TH Bình Dương; 
- Phòng TH (3), HCTCQT; 

- Lưu: VT, Ly. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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