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Kính gửi: Bà Bùi Thị Liệu 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đắk BukSo, Tuy Đức, Đắk Nông 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 

381/CV- BTCD ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ban tiếp công dân về việc chuyển 

Đơn kiến nghị của bà Bùi Thị Liệu (cư trú tại thôn 2, xã Đắk BukSo, huyện Tuy 

Đức) với nội dung kiến nghị xin hỗ trợ tiền xây nhà đối với thân nhân liệt sĩ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời như sau: 

Đối với nội dung kiến nghị của bà Bùi Thị Liệu, xin hỗ trợ kinh phí xây dựng 

nhà để thờ cúng liệt sĩ đã được Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức xem xét, kiểm tra 

thực tế tại gia đình và đã có văn bản trả lời (theo Báo cáo số 209 ngày 28/6/2019 

của UBND huyện Tuy Đức).  

Ngày 08/7/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công 

văn số 1339/LĐTBXH-NCC về việc trả lời ý kiến của UBND huyện Tuy Đức đối 

với nội dung kiến nghị của bà Bùi Thị Liệu (gửi kèm). Theo đó, chính sách hỗ trợ 

người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng hỗ trợ là 

hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở (đang ở 

nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng) được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở 

theo quy định. Hiện nay, chưa có chính sách quy định về việc hỗ trợ cho gia đình 

người có công xây dựng nhà thờ cúng liệt sĩ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để bà Bùi Thị Liệu được biết./. 
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- Phòng LĐ-TBXH huyện Tuy Đức; 
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