
B ộ QUỐC PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố - J f á  /2011/TT-BQP HàNội, ngày/fý tháng 9 năm 2011

THÔNG T ư
Quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục 

tham gia dự án phát triển nhà ử, đất ở chính sách và giải quyết 
chính sách nhà ở trong Quân đội

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luậtrsĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 và sửa đổi bổ 
sung năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình 
tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở chính sách và giải quyết chính, 
sách nhà ở tròng Quân đội như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục 
tham gia dự án phát ữiển nhà ở, đất ở chính sách và giải quyết chính sách nhà ở, 
đất ở đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, viên 
chức quốc phòng, công nhân, quốc phòng đang công tác trong Quân đội.

2. Nhà ở thương mại, nhà ở công vụ không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, viên chức 
quốc phòng, công nhân quốc phòng (sau đây gọi chung là cán bộ, nhân viên) 
đang công tác ừong Quân đội chưa được thụ hưởng chính, sách nhà ở, đất ở của 
Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
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2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là cơ quan, 
đơn vị) và cá nhân liên quan đến xét duyệt đối tượng, điều kiện, nguyên tăc, 
trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở và giải quyêt chính sách 
nhà ở, đất ở cho cán bộ, nhân viên trong Quân đội.

Điều 3. Điều kiện tham gia

Cán bộ, nhân viên được xét tham gia nhà ở, đất ở chính sách trong Quân 
đội phải có đủ các điều kiện sau:

1. Đã có đủ 10 năm công tác trở lên cả ở trong và ngoài Quân đội-(thời 
gian công tác ngoài Quân đội chỉ tính giai đoạn trong biên chế được hưởng 
lương từ ngân sách nhà nước);

2. Chưa được thụ hưởng chính sách về nhà ở, đất ở (cả bên vợ hoặc bên 
chồng) dưới một trong các hình thức quy định tại Điều 4 Thông tư này;

3. Có đơn xin tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở khi có thông báo của 
cấp có thẩm quyền (theo Mầu số 1, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 4. Các hình thức nhà ở, đất ở  chính sách

1. Nhà nước, địa phương giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thuê, mua nhà ả  thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật 
về nhà ở.

3. Mua, thuê hoặc thuê mưa nhà ở xã hội.

4. Loại nhà ở, đất ở trong các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ quân 
đội của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn VỊ được Bộ Quốc phòng chấp 
thuận chủ trương đầu tư để bán chính sách cho cán bộ, nhân viên đang công tác 
trong Quân đội; nhà ở cho người thu nhập thấp; nhà ở, đất ở thuộc các dự án 
phát triển nhà ở, đất ở cho công chức, viên chức của các Bộ, ngành, cơ quan 
nhà nước, địa phương.

5. Nhà ở, đất ở quy định, tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này, nhưng do Nhà 
nước thu hồi nhà ở, đất ở, thực hiện cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp 
nên được bồi thường bằng nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư.

6. Hỗ trợ cải thiện nhà ở thông qua các hình thức khác theo quy định của 
pháp luật (trừ trường hợp trước đây đã được hỗ trợ theo Chỉ thị số 1149/CT-QP 
ngày 16 tháng 9 nám 1986 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thực hiện chế 
độ chính sách đối với cán bộ cao cấp nghỉ hưu và cán bộ dư biên chế).
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Chương II
NGUYÊN TẮC, TRÌNH Tự, THỦ TỤC XÉT DUYỆT 

VÀ QUẢN LY ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THỤ HƯỞNG 
CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẮT Ở TRONG QUÂN ĐỘI

Điều 5. Nguyên tắc, thẩm quyền xét duyệt

1. Nguyên tắc xét duyệt.

a) Công khai, công bằng, đúng đối tượng tiêu chuẩn, không để một cán 
bộ, nhân viên được thụ hưởng hai lần chính sách nhà ở, đất ở của Nhà nước và 
Quân đội.

b) Thực hiện xét duyệt cho cán bộ, nhân viên tham gia dự án phát triển nhà 
ở, đất ở bằng phương pháp tính tổng số điểm từ cao xuống thấp. Trường hợp cả 
hai vợ chồng cùng công tác trong Quân đội, thì được tính cho người có số điểm 
cao hơn và được cộng thêm điểm.

c) Điểm mức lương, chức vụ của công chức quốc phòng, viên chức quốc 
phòng, công nhân quốc phòng (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức, công 
nhân quốc phòng) căn cứ vào hệ số lương đang hưởng, để phiên tương đưcmg 
theo hệ số lương cấp bậc của sĩ quan.

d) Trường hợp có số điểm bằng nhau thì được xét ưu tiên theo thứ tự: 
người có công với cách mạng; thân nhân chủ yếu của người có cống với cách 
mạng quy định tại Pháp lệnh ự u  đãi người có công với cách mạng; đã qua chiến 
đấu; phục vụ chiến đấu; tuổi quân.

đ) Đối với quỹ nhà ở, đất ở của các Bộ,, ngành, cơ quan nhà nước, địa 
phương, nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp, thực hiện theo quy 
định và hướng, dẫn của các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước, địa phương và quy 
định tại Thông tư này.

2. Thẩm quyền xét duyệt.

Việc xét duyệt đối tượng tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở và giải quyết 
chính sách nhà ở của cơ quan, đơn vị do cấp ủy (Thường vụ) trực tiếp xét duyệt, 
cơ quan giúp cấp ủy là Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở của cơ quan, đơn vị.

Trường họp đặc biệt do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định.

Điều 6. Phương pháp tính điểm

Tổng số điểm là điểm của 8 nội dung sau cộng lại, gồm:

1. Điểm thời gian công tác:

a) Thời gian công tác trong Quân đội, mỗi năm được 2,0 điểm;

b) Thời gian công tác ngoài Quân đội quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông 
tư này, mỗi năm được 1,0 điềm;
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c) Thời gian tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong kháng chiến 
cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quôc tê, môi năm được
2,0 điểm;

d) Thời gian công tác ở địa bàn được hưởng phụ cấp theo quy định của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang được tính như sau:

- Công tác ở địa bàn được hưởng phụ cấp khu vực mức 1,0; phụ cấp đặc 
biệt mức 100%, mỗi năm được 1,0 điểm;

- Công tác ở địa bàn được hưởng phụ cấp khu vực mức 0,7; phụ cấp thu 
hút mức 70%; phụ cấp đặc biệt mức 50%; phụ cấp độc hại, nguy hiểm mức 0,4, 
mỗi năm được 0,7 điểm;

- Công tác ở địa bàn được hưởng các mức phụ cấp còn lại của các loại: phụ 
cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, mỗi 
năm được 0,5 điểm;

đ) Một năm công tác tính đủ 12 tháng, nếu có tháng lẻ được tính như sau: 
từ 01 tháng đến đủ 06 tháng được tính bằng Vi năm và được tính bằng Vi số điểm, 
từ ữên 06 tháng được tính tròn 01 năm và điểm,được tính đủ bằng 01 năm.

2. Điểm cấp bậc của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và điểm mức lương 
của công chức, viên chức, công nhân quốc phòng phiên tương đương cấp bậc 
của sĩ quan.

a) Điểm cấp bậc của sĩ quan:

TT Cấp bậc quân hàm Hệ số Điểm cấp bậc

1 Đại tướng 10,4 25,0 điểm

2 Thượng tướng 9,8 23,0 điểm

3 Trung tướng 9,2 21,0 điểm

4 Thiếu tướng 8,6 19,0 điểm

5 Đại tá 8,0 15,0 điểm

6 Thượng tá 7,3 13,0 điểm

7 Trung tá 6,6 10,0 điểm

8 Thiếu tá 6,0 8.0 điểm

9 Đại uý 5,4 5,0 điểm

10 Thượng uý 5,0 3,0 điểm

11 Trung uý 4,6 2,0 điểm

12 Nhóm có mức lương từ 4,2 ừở xuống 1,0 điểm
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b) Điểm cấp bậc của quân nhân chuyên nghiệp: Quân nhân chuyên nghiệp 
được phiên cấp bậc nào thì được tính điểm như sĩ quan cùng cấp;

c) Điểm mức lương của công chức, viên chức, công nhân quốc phòng:

TT
Hệ số Iưong của công 
chức, viên chức, công 

nhân quếc phòng

Phiên tưong đương vói hệ 
sổ cấp bậc của sĩ quan Điểm mức lương

1 Từ 6,38 đến 8,0 8,0 15,0 điểm

2 Từ 5,75 đến 6,20 7,3 13,0 điểm

3 Từ 4,89 đến 5,42 6,6 10,0 điểm

4 Từ 4,0 đến 4,74 6,0 8,0 điêm

5 Từ 3,34 đến 3,99 5,4 5,0 điểm

6 Từ 3,03 đến 3,33 5,0 3,0 điểm

7 Từ 2,10 đến 3,00 4,6 2,0 điểm

8
r

Nhóm có mức lương từ 2,06 trở xuông 1,0 điểm

3. Điểm chức vụ (chỉ tính điểm cho một chức vụ cao nhất đã hoặc đang 
đảm nhiệm):

TT Nhóm chửc vụ cơ bảíi. Hệ số phụ cấp chức vụ 
chỉ huy quản lý Đỉểm chức vụ

1 Nhóm 2 1,40 12,0 điểm

2 Nhóm 3 1,20 11,0 điểm

3 Nhóm 4 1,10 10,0 điểm

4 Nhóm 5 1,00 9,0 điểm

5 Nhóm 6 0,90 8,0 điểm

6 Nhóm 7 0,80 7,0 điểm

7 Nhóm 8 0,70 6,0 điểm

8 Nhóm 9 0,60 5,0 điểm

9 Nhóm 10 0,50 4,0 điểm

10 Nhóm 11 0,40 3,0 điểm

11 Nhóm 12 0,30 2,0 điểm

12 Nhóm 13 0,25 1,0 điểm

13 Nhóm 14 0,25 0,5 điểm
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4. Điểm cho cán bộ, nhân viên không giữ chức vụ chỉ huy quản lý:

a) Đối với sĩ quan, căn cứ vào cấp bậc quân hàm cao nhất của chức danh 
đang đảm nhiệm để phiên nhóm chức vụ tương đương, nhưng thấp hơn một bậc 
so với sĩ quan có chức vụ chỉ huy, quản lý;

b) Quân nhân chuyên nghiệp thực hiện theo quân hàm đang hưởng;

c) Điểm phiên tương đương chức vụ sĩ quan của công chức, viên chức, 
công nhân quốc phòng: căn cứ vào hệ số lương đã phiên tương tương hệ số 
lương của sĩ quan (Điểm c Khoản 2 Điều này) và đối chiếu với bảng điểm chức 
vụ cho sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy quản lý quy định tại Điểm a Khoản 
này để tính điểm.

TT Cấp bậc quân hàm cao nhất 
chức danh đang đảm nhiệm

Nhóm chức yụ áp dụng Điểm chửc vụ

1 Đại tá Nhóm 8 6,0 điểm

2 Thượng tá Nhóm 9 5,0 điểm

3 Trung tá; Thiếu tá Nhóm 11 3,0 điểm

4 Cấp úy Nhóm 13 1,0 điểm

5. Điểm danh hiệu, học hàm, học vị (chỉ tính điểm cho một loại có số điểm 
cao nhất):

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động: 5,0 điểm;

b) Giáo sư; Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân:
4.0 điểm;

c) Phó giáo sư; Nhà giáo ưu tú; Thầy thuốc ưu tú; Nghệ sĩ ưu tú; Tiến sĩ:
3.0 điểm.

6. Điểm huân chương: Thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen 
thưởng (chỉ tính điểm một huân chương có số điểm cao nhất; không tính điểm 
đối với huân chương niên hạn), cụ thể như sau:

a) Huân chương Sao vàng: 6,0 điểm;

b) Huân chương Hồ Chí Minh: 5,0 điểm;

c) Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công hạng nhất: 4,0 điểm; 
hạng nhì, hạng ba: 3,0 điểm;

d) Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Chiến công; Huân chương 
Lao động hạng nhất: 3,0 điểm; hạng nhì, hạng ba: 2,0 điểm;

đ) Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Dũng cảm: 2,0 điểm.
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7. Điểm khen thưởng (chỉ tính điểm cho một loại cao nhất):

a) Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 2,0 điểm;

b) Chiến sĩ thi đua toàn quân: 1,0 điểm.

8. Điểm chính sách khác:

a) Điểm thương binh:

Thương binh hạng 1/4: 6,0 điểm; hạng 2/4: 5,0 điểm; hạng 3/4: 4,0 điểm; 
hạng 4/4: 3,0 điểm;

b) Điểm thân nhân liệt sĩ, thân nhân thương binh gồm: vợ, chồng, cha đẻ, 
mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi hợp pháp theo quy định của pháp luật:

r - Thân nhân liệt sĩ: 5,0 điểm;
- Thân nhân thương binh hạng 1/4: 3,0 điểm; hạng 2/4: 2,0 điểm; hạng 3/4 

và hạng 4/4: 1,0 điểm;

c) Điểm con bệnh binh:
Con bệnh binh hạng 1/3: 2,0 điểm, hạng 2/3: 1,0 điểm.
d) Điểm hai vợ chồng cùng công tác trong Quân đội: được 2,0 điểm.

Điều 7. Trình tự, thủ tục xét duyệt
1. Đối với quỹ nhà ở, đất ở thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.
a) Căn cứ vào hợp đồng ký kết giữa cơ quan, đơn vị với chủ đầu tư dự án 

và tiến độ thực hiện dự án, Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở của cơ quan,, 
đơn vị báo cáo với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về các nội dung sau:

- Số lượng nhà ở, đất ở của dự án để dành cho cán bộ, nhân viên tham gia;
- Đối tượng, điều kiện, nguyên tắc xét duyệt và trình tự thủ tục (theo quy 

định tại Thông tư này);
- Nguyên tắc sắp xếp đối tượng vào các căn hộ (diện tích, vị trí, hướng...);
- Giá bán theo quyết định của cấp có thẩm quyền (hình thức huy động vốn 

thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 
6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở; 
Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 196/2010/TT-B ọ p  ngày 26 tháng 11 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định phân cấp trách nhiệm tổ chức thực hiện 
các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ Quân đội);

- Thời hạn nộp đơn và kết thúc nhận đơn;

- Các nội dung khác có liên quan.

b) Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở3 đất ở thông báo công khai trong cơ quan, 
đơn vị quyết định của chỉ huy đơn vị về các nội dung đã được cấp ủy, chỉ huy 
thông qua tại Điểm a Khoản này và phổ biến các nội dung thông tin liên quan về 
dự án, hướng dẫn cán bộ, nhân viên:
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- Có nhu cầu nhà ở làm đơn xin tham gia dự án;

- Tự tính điểm chính sách (theo Mau số 2, Phụ lục 1 ban hành kèm theo 
Thông tư này);

- Trường hợp cán bộ, nhân viên là người có công với cách mạng; thân 
nhân chủ yếu của người có công với cách mạng thuộc Điêm d Khoản 1 Điêu 5 
Thông tư này, phải có giấy xác nhận của cơ quan chính sách;

- Cán bộ, nhân viên có vợ (chồng) công tác tại các cơ quan, đơn vị ngoài 
quân đội, phải có giấy xác nhận của cơ quan tổ chức cán bộ kết luận chưa được 
giải quyết về nhà ở, đất ở dưới một trong các hình thức quy định tại Điêu 4, 
Thông tư này;

c) Đối tượng được tham gia nộp đơn, bảng tự tính điểm và giấy xác nhận 
của cơ quan chính sách (nếu có) về Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở của cơ 
quan, đơn vị (qua cơ quan cán bộ).

d) Cơ quan cán bộ chịu trách nhiệm:

- Tổng hợp đơn và thẩm định về đối tượng, điều kiện và điểm chính sách 
tự chấm của cán bộ, nhân viên;

- Lập thành danh sách cán bộ, nhân viên đúng đối tượng, đủ điều kiện theo 
thứ tự điểm chính sách từ cao xuống thấp, đồng thời sắp xếp đối tượng vào từng 
căn hộ theo thứ tự điểm và nguyên tắc sắp xếp vào căn hộ đã được cấp ủy, chỉ 
huy đơn vị quyết định;

- Thông báo công khai danh sách và dự kiến sắp xếp của cơ quan để lấy ý 
kiến tham gia;

đ) Sau 15 ngày thông báo công khai danh sách, Cơ quan cán bộ chịu trách 
nhiệm tổng hợp, thông qua Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở5 đất ở báo cáo tập thể 
cấp ủy cơ quan, đơn vị xét duyệt danh sách cán bộ, nhân viến được tham gia 
dự án phát triển nhà ở, đất ở (theo Mau số 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo 
Thông tư này).

e) Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở của cơ quan, đơn vị báo cáo Ban 
Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở Bộ Quốc phòng (qua Cục Cán bộ/ Tổng cục 
Chính trị, Cục Doanh trại/ Tổng cục Hậu cần, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) 
thẩm định đối tượng được tham gia dự án nhà ở, đất ở chính sách trước khi báo 
cáo chỉ huy cơ quan, đơn vị ký quyết định, hồ sơ đề nghị thẩm định gồm:

- Công văn đề nghị thẩm định do Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở của 
cơ quan, đơn vị ký;

- Danh sách cán bộ, nhân viên tham gia dự án nhà ả, đất ờ;

“ Đơn của cán bộ, nhân viên, giấy xác nhận (theo Mau số 1; Mau số 3, Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này);
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g) Trong thời hạn không quá 20 ngày (kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo 
quy định tại Điểm e Khoản này), Cục Cán bộ/ Tổng cục Chính trị, Cục Doanh 
trại/Tổng cục Hậu cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản và gửi đến cơ quan, 
đơn vị đề nghị thẩm định.

h) Căn cứ kết quả thẩm định, Ban Chỉ đạo .chính sách nhà ở, đất ở báo cáo 
chỉ huy cơ quan, đơn vị ký quyết định cho cán bộ, nhân viên được tham gia dự 
án nhà ở, đất ở (theo Mau số 4, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có ý kiến khác của cơ quan thẩm định, Ban Chỉ đạo chính sách 
nhà ở, đất ở cơ quan, đơn vị báo cáo với cấp ủy, chỉ huy xem xét quyết định.

Trường hợp phải thay đối tượng khác thì thực hiện lại theo đúng ưình tự 
thủ tục trên với những trường họp mới.

i) Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở thông báo quyết định của chỉ huy cơ 
quan, đơn vị; hướng dẫn cán bộ, nhân viên đến ký họp đồng đúng thời gian; 
thông báo chủ đầu tư dự án và thống nhất về thời gian, địa điểm đón tiếp cán bộ, 
nhân viên đến ký kết họp đồng.

k) Giải thích bằng văn bản cho cán bộ, nhân viên chưa được tham gia biết 
rõ lý đo chưa được giải quyết nhà ở, đất ở.

1) Cơ quan, đơn vị thực hiện lưu giữ, quản lý hồ sơ quá trình báo cáo xét 
duyệt, quyết định theo quy định.

m) Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở báo cáo về Ban Chỉ đạo chính sách 
nhà ở, đất ở Bộ Quốc phòng (qua Cục Cán bộ/ Tổng cục Chính trị, ca quan 
thường trực Ban chỉ đạo) dành sách cán bộ, nhân viên được tham gia dự án nhà 
ở, đất ở của cơ quan, đơn vị để quản lý (theo Mau số 4, Phụ lục 1 ban hành kèm 
theo Thông tư này).

2. Đối với quỹ nhà ở, đất ở của các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước, địa 
phương giao cho cơ quan, đơn vị:

a) Thực hiện theo quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành, cơ quan nhà 
nước, địa phương. Nếu các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước, địa phương giao chỉ 
tiêu cho đơn vị xét, thì thực hiện xét duyệt cán bộ, nhân viên được tham gia theo 
quy định và hướng dẫn của các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước, địa phương và 
quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 
chính sách nhà ờ, đất ở Bộ Quốc phòng để quản lý (qua Cục Cán bộ/Tổng cục 
Chính trị, theo Mau sổ 4, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Đối với quỹ nhà ở, đất ở từ các dự án do Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ 
đạo triển khai thực hiện, hoặc từ quỹ nhà ở, đất ở Bộ Quốc phòng điều tiết từ các 
dự án giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện:

a) Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xét duyệt, 
quyết định tỉ lệ và phân bổ chỉ tiêu nhà ở, đất ở (số lượng căn hộ) cho các cơ 
quan, đơn vị;
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b) Cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện xét duyệt theo quy định tại Khoản 1 
Điều này và báo cáo đề nghị về Bộ (qua Cục Cán bộ/ Tổng cục Chính trị) trong 
thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận được thông báo 
chỉ tiêu nhà ở, hồ sơ báo cáo gồm:

- Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị;

- Danh sách cán bộ, nhân viên tham gia dự án nhà ở, đất ở;

- Đơn xin tham gia dự án phát triển nhà ở của cán bộ, nhân viên;

- Bảng tự tính điểm;

- Giấy xác nhận người có công (nếu có);

(Theo các Mau số 1, 2 và 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

c) Cục Cán bộ/ Tổng cục Chính trị chủ trì, phối họp với các cơ quan chức 
năng có liên quan thẩm định, sắp xếp đối tượng được tham gia đảm bảo công 
bằng giữa các cơ quan, đom vị, trình tập thể Thủ trường Tổng cục Chính trị xét 
duyệt và báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định;

d) Thông báo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho cán bộ, nhân 
viên được tham gia dự án nhà ở, đất ở;

đ) Lưu giữ quản lý hồ sa quá trình báo cáo xét duyệt, quyết định theo 
quy định.

Điều 8. Quản lý đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở

1. Cơ quan cán bộ đầu mối cấp sư đoàn và tương đương trở lên chủ trì phối 
họp với cơ quan quân lực và các cơ quan liên quan trong đơn vị lập sổ quản lý 
cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở (theo Mầu số 5, Phụ 
lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Cơ quan cán bộ chủ trì phối họp với cơ quan quân lực và các cơ quan 
liên quan:

Tổ chức cho cán bộ, nhân viên kê khai tình hình nhà ở và hậu phương cán 
bộ, nhân viên; nhu cầu nhà ở của cán bộ, nhân viên (theo Mau số 6, Phụ lục 1 
ban hành kèm theo Thông tư này); định kỳ 03 năm kê khai một lần và được lưu 
giữ vào hồ sơ cán bộ, nhân viên;

Giữa hai lần kê khai, nếu có thay đổi về nhà ở và hậu phương gia đình cán 
bộ, nhân viên, cơ quan cán bộ, quân lực chịu trách nhiệm bổ sung những thay 
đổi về nhà ở và hậu phương gia đình cán bộ, nhân viên vào phiếu hậu phương 
cán bộ, nhân viên theo chế độ bảo mật tài liệu.
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3. Khi cán bộ, nhân viên được điều động, luân chuyển đi đơn vị khác, hồ 
sơ cán bộ, nhân viên phải có xác nhận rõ ràng của cơ quan quản lý cán bộ, nhân 
viên, kết luận của chỉ huy đơn vị về thực hiện chính, sách nhà ở, đất ở đối với 
cán. bộ, nhân viên trong thời gian cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, nhân viên và 
thực trạng nhà ở của cán bộ, nhân viên trước khi đến đơn vị khác (theo Mau số 
7, Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này).

Chương III 
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THựC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ử, đất ở  Bộ Quốc 
phòng và Ban Chỉ đạo chính sách nhà ử, đất ở  của các cơ quan, đơn vị

1. Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở được thành lập từ Bộ Quốc phòng 
đến cấp sư đoàn và tương đương (theo chế độ kiêm nhiệm do một Thủ trượng cơ 
quan, đơn vị làm Trưởng ban) trực tiếp giúp cấp ủy5 chỉ huy cơ quan, đơn vị chỉ 
đạo việc thực hiện chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ, nhân viên các cơ quan, 
đơn vị thuộc quyền.

2. Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở, đất ở Bộ Quốc phòng trực tiếp giúp 
Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị trong toàn quân chủ động phát triển quỹ nhà ở trong Quân đội, 
thống nhất tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và 
Bộ Quốc phòng về giải quyết chính sách nhà ở cho cán bộ, nhân viên đang công 
tác trong Quân đội.

3. Cơ quan cán bộ là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chính 
sách nhà ở, đất ở của cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Điều 1 
Thông tư này.

Điều 10. Trách nhiêm của Tổng cuc Chính tri• c 5  •  •

1. Chủ trì đề xuất chủ trương phát triển nhà ở, đất ở chính sách trong Quân đội.

2. Đề xuất báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng qủyết định phân bổ chỉ tiêu (số lượng cán hộ) nhà ở, đất ở thuộc quỹ nhà 
ở, đất ở của Bộ Quốc phòng cho các cơ quan, đơn vị.

3. Chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm định, sắp xếp đối tượng tham gia dự án 
báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định cho cán bộ, nhân viên được tham 
gia dự án nhà ở, đất ở thuộc quỹ nhà ở, đất ở của Bộ Quốc phòng.

4. Kiểm tra, hương dẫn cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng chính sách 
của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về giải quyết chính sách nhà ở trong 
Qúân đội và quy định tại Thông tư này.
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Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng

1. Cục Cán bộ/Tổng cục Chính trị:

a) Đe xuất trình Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xét duyệt và báo cáo 
Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:

- Chủ trương phát triển nhà ở, đất ở chính sách trong Quân đội;

- Phân bổ chỉ tiêu nhà ở, đất ở thuộc quỹ nhà ở, đất ở của Bộ Quốc phòng và 
điều tiết tỉ lệ quỹ nhà ở, đất ở chính sách của các cơ quan, đơn vị theo quy định;

- Báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định đối tượng được tham gia 
dự án phát triển nhà ở và giải quyết chính sách nhà ờ cho cán bộ, nhân viên 
trong Quân đội;

b) Chủ trì, phối hợp thẩm định và đề xuất sắp xếp đối tượng tham gia dự 
án nhà ở, đất ở chính sách thuộc quỹ nhà ở, đất ở của Bộ Quốc phòng trình 
Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xét duyệt báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng 
quyết định;

c) Thông báo và hướng dẫn cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức 
thực hiện quyết định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng;

d) Chủ ừì, kiểm tra, hướng đẫn cơ quan cán bộ các cơ quan, đơn vị tham 
mưu đề xuất cho Thủ trưởng cơ quan Chính ừị giúp cấp ủy thực hiện xét duyệt và 
quản ỉý cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở theo đúng Quy 
chế công tác cầri bộ và quy địiửi tại Thông tư này;

đ) Chủ trì, phối họp với các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng dẫn công 
tác quản lý hồ sơ cán bộ, nhân viên về giải quyết chính sách nhà ở, đất ở của các 
cơ quan, đơn vị;

g) Chủ ừì, phối hợp với Cục Quân lực/ Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan 
chức năng xây dựng phần mềm quản lý đối tượng được thụ hưởng chính sách 
nhà ở, đất ở và giải quyết chính sách nhà ở, đất ở thống nhất trong toàn quân.

2. Cục Quân lực/BỘ Tổng tham mưu:

a) Phối hợp với Cục Cán bộ thẩm định và quản lý số cán bộ, nhân viên 
được thụ hưởng chính sách nhà ở thuộc diện quân lực quản lý;

b) Phối hợp với Cục Cán bộ xây dựng phần mềm quản lý đối tượng được 
thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở và giải quyết chính sách nhà ở thuộc diện 
quân lực quản Lý.

3. Cục Doanh trại/Tồng cục Hậu cần:

a) Chủ trì kiểm trá hướng dẫn việc phát triển và quản lý quỹ nhà ở, đất ờ 
chính sách cho cán bộ, nhân viên;
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b) Phối họp với Cục Cán bộ thẩm định, quản lý đối tượng được tham gia 
dự án nhà ở, đất ở chính sách của Bộ Quốc phòng;

c) Hướng dẫn cơ quan, đơn vị phối họp với chủ đầu tư dự án và địa 
phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về nhà ở.

4. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, hướng đẫn thẩm 
định, đề xuất giá bán nhà ở chính sách theo nguyên tắc đã được Bộ Quốc phòng 
phê duyệt;

b) Hằng năm đảm bảo kinh phí nghiệp vụ cho công tác hồ sơ, quản lý đối 
tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở và giải quyết chính sách nhà ở 
của các cơ quan, đơn vị và Bộ Quốc phòng.

5. Cục Chính sách/ Tổng cục Chính trị: Chủ trì hướng dẫn cơ quan chính 
sách các cơ quan, đơn vị xác nhận đối tượng thuộc Điểm d Khoản 1 Điều 5, 
Khoản 8 Điều 6 Thông tư này.

6. Thanh tra Bộ Quốc phòng: Chủ trì hướng dẫn và giải quyết các đơn 
thư khiếu nại, tố cáo về nhà ở, đất ở chính sách của các cơ quan, đơn vị theo 
thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, đon vị trực thuộc Bộ Quốc phòng

1. Xây dựng kế hoạch phát ừiển quỹ nhà ở, đất ở chính sách cho cán bộ, 
nhân viên của cơ quan, đơn vị mình.

2. Chịu trách nhiệm về việc xét duyệt cho cán bộ, nhân viên của cơ quan, 
đơn vị tham gia các dự án nhà ở5 đất ở theo đúng trình tự, thủ tục và thời gian 
báo cáo theo quy định tại Thông tư này.

3. Lưu giữ và quản lý chặt chẽ hồ sơ về hậu phương gia đình cán bộ, nhân 
viên và các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xét duyệt đối tượng được tham gia 
dự án nhà ở, đất ở chính sách và quá trình giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho 
cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị.

4. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Điều 13. Trách nhiêm của chủ đầu tư dư án nhà ở, đất ở cho cán bô, 
nhân viên trong Quân đội

Thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về chính 
sách nhà ở, đất ở đối với cán bộ, nhân viên trong Quân đội.
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Điều 14. Quyền và trách nhiệm của cán bộ, nhân viên tham gia dự án 
nhà ở, đất ử chính sách trong Quân đội

1. Được làm đơn xin tham gia dự án nhà ở, đất ở khi có đủ điều kiện theo 
quy định tại Điều 3 Thông tư này.

2. Được quyền yêu cầu cơ quan, đon vị giải thích rõ về các nội dung khác 
với nội dung mà cá nhân tự kê khai ừong đơn và bảng tự tính điểm chính sách.

3. Được quyền yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin liên 
quan đến dự án; được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về nhà ở 
và pháp luật về dân sự.

4. Được quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

5. Kê khai đầy đủ chính xác các nội dung trong đơn xin tham gia dự án; 
thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đã ký và chấp hành đầy đủ những 
quy định của pháp luật và của Bộ Quốc phòng về chính sách nhà ở.

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hỉêu ỉưc thi hành 
• *

Thông tư này cỏ hiệu lựcvthi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 16. Trách nhiệm thỉ hành

1. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Thông tư này.

2. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, chỉ huy các cơ quan, 
đon vị chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Các Thủ trưởng BQP; Chủ nhiệm TCCT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Cán bộ/TCCT;
- Cục Quân lực/BTTM;
-Cục Doanh trại/TCHC;
-Vụ Pháp ché BQP;
-Lưu: VT(T85b).

KT. B ộ TRƯỞNG



THAM GIA n h à  ở , đ ấ t  ở
VÀ GIẢI QUYẾT C H Ỉ^ M C ĩrm rA . Ở TRONG QUÂN ĐỘI

{Kèm theo Thông tư sổ ngày/fý tháng ý  năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Mau 1. Đơn đề nghị tham gia dự án phát triển nhà ở, đất'ở  chính sách ừong 
Quân đội.
Mau 2. Bảng tự tính điểm chính sách
Mau 3. Danh sách cán bộ, nhân viên được tham gia dự án phát ừiển nhà ở, đất ở
chính sách.
Mầu 4. Danh sách đề nghị cán bộ, nhân viên được tham gia dự án phát triển nhà 
ở, đất ở chính sách của Bộ Quốc phòng.
Mau 5. Sổ quản lý cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở.
Mau 6. Phiếu kê khai hậu phương cán bộ.
Mau 7. Giấy xác nhận giải quyết chính sách nhà ở đối với cán bộ, nhân viên
đang công tác trong Quân đội.



Mau số 1. Đơn xin tham gia dự án nhà ở

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

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
9 9 £

tham gia dự án phát triên nhà ở, đât ở chính sách 
trong Quân đội

Kính g ử i:.... (1 ) ............................................

Tên tôi là:........... ;........................................................SHSQ (SHQN):
Cấp bậc, mức lương:...................................................................
Chức vụ, đơn v ị : .......................(2 ) .............................................

Nhập ngũ, ngày vào biên chế:....................................................
Quê quán:....................................................... ..............................

Hộ khẩu thường trú : ....................................................................

Danh hiệu, Chức danh, học v ị : .................................................
Chiến trường đã qua (cương vị, đom vị, thời gian, địa điểm)

Đã công tác nơi có phụ cấp khu vực: ( đom vị, thời gian, địa điểm)

Thương b inh :.........................................................................................
Khen thưởng: (Huân chương, chiến sĩ thi đua)

Thân nhân Liệt sĩ, Thươĩig binh:..................................................
Họ tên vợ hoặc chồng: .......     sinh:
Nghề nghiệp, nơi công tá c : ...........................................................

Họ tên các con (sinh; nghề nghiệp, nơi công tác):



Tình hình nhà ở hiện nay; 
- Địa c h ỉ: ..........................

- Hình thức sở hữu (mượn, thuê, mua, nhà công vụ),

Lý do đê nghị và nguyện vọng:

Cam đoan:

Xác nhận của ccr quan(3 ) ... (4 ) . . . ,  ngày tháng năm 200
(cán bộ, quân lực) Người làm đơn

( ký và ghi rõ họ tên)

Kết kuận của chỉ huy đơn vị
(ký tên đóng dấu)

Ghi chủ:
ĩ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ đầu tư dự án nhà ở, đất ở;
2. Xã, huyện, tỉnh, nơi đơn vị đóng quân;
3. Xác nhận rồ đã được thụ hưởng các hình thức nhà ở; đất ở chỉnh sách theo 

quy định chưa và thực trạng nhà ở của cán bộ hiện nay.
4. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương



Mau số 2. Bảng tự tính điểm chính sách

CÔNG HÒA XÃ H Ồ I CHỦ NGHĨA V IÊT NAM• ■ m

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG T ự  TÍNH ĐIỂM  CHÍNH SÁCH

Họ và tên: SHSQ, SHQN:
Đơn vị:

TT Nội dung tính điểm
Tổng số thời gian 
thực tế công tác 

(bao nhiêu năm, tháng)

Điểm
tự

tính

Điểm thẩm 
định của cơ 

quan cán bộ, 
quân lực

1

T. gian công tác trong quân 
đội được 2,0 điểm
Thời gian tham gia chiến 
trường được 2,0 điểm
Thời gian công tác ngoài quân 
đội được 1,0 điểm
Thời gian được hưởng phụ cấp 
được 1,0 điểm
Thời gian được hưởng phụ cấp 
được 0,5 điểm

2 Điểm cấp bậc, mức lương
3 Điểm chức vụ

4 Điểm danh hiệu, chức danh, 
học vị

5 Điểm huân chương
6 Điểm khen thưởng
7 Điểm chính sách khác

Cộng tổng điểm

Ý kiến thẩm  đinh
(của cơ quan cán bộ, quân lực)

,ngày th án g  năm
Người kê khai



Mầu sổ 3. Danh sách kèm theo Quyết định của Thủ trưởng ca quan, đcrn vị

DANH SÁCH CÁN B ộ, NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC THAM GIA D ự ÁN PHÁT TRIEN n h à  ở , đ ấ t  ở  c h ín h  s á c h

(Kềm theo Quyết định s ô  /  ngày  )

TT
Họ và tên 

Năm sinh - Nhâp ngũ 
SHSQ

Cấp bậc 
(Hệ sô 
lương)

Chức vụ 
Đơn vị

Số
căn
hộ

Nhà,
tầng

Diện tích
' 2m Tên Dự án

1

2

3

4

5

6

7

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Kỷ tên đóng dấu



Mẫu số 4. Danh sách đê nghị

ĐƠN V Ị:......................................
DANH SÁCH ĐỂ NGHỊ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

ĐƯỢC THAM GIA D ự ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở , ĐẤT Ở CHÍNH SÁCH 
CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

(Kèm theo công văn đề nghị s ố  ngày ... tháng... năm.... )

TT
Họ và tên 

Năm sinh - Nhập ngũ 
SHSQ

Cấp
bậc

(Hệ số 
lương)

Chức vụ 
(Nhóm)

Tổng
điểm
cs

Dự kiến 
xếp (số 
phòng, 

nhà,tầng

Diện 
tích 

nhà ỏ*, 
đất ở

Ý kiến tóm tắt của cấp uỷ về tình hình nhà ở, 
hoàn cảnh gia đình cán bộ và đề nghị.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký tên đóng dấu



Mẫu số 5. Sổ quản lý cán bộ được thụ hưởng chính sách nhà ở 

ĐƠN V Ị: ......................................

SỔ QUẢN LÝ CÁN Bộ, NHÂN VIÊN 
ĐƯỢC THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở

(TỪTHÁNG.... NĂM  ĐẾN THÁNG NĂM )



Mẫu số 5. Sổ quản lý  cắn bộ được thọ hưởng chính sách nhà ở

TT
Họ và tên 

Năm sinh - Nhâp ngũ, quê 
quán, SHSQ, SHQN

Cấp bậc 
(Hệ số 
ìương)

Chức vụ 
(Nhóm)

(Số QĐ, ngày, tháng 
năm, người ký QĐ

Số phòng, 
nhà, 

lô đất, diện 
tích

Tên dự án, địa chỉ 
(xã, huyện, tỉnh)

Ghi chú
(nếu có thay 
đổi về nhà ở)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
Ký tên đóng dấu



Mâu sô 6. Phiêu hậu phương gia đình cán bộ

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

PHIẾU KÊ KHAI 
HẬU PHƯƠNG CÁN BỘ NĂM

Họ và tên:.......................................................... SHSQ:....

- Ngày, tháng, năm sinh: .......................................Nhập ngũ:
- Cấp bậc:...........................................Chức vụ (nhóm):...........
- Đơn vị và địa bàn nơi đơn vị đóng quân (xã, huyện, tỉnh)

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................

- Sức khỏe, Bệnh chính:....................................................................................

- Số điện thoại Nhà riêng (ĐT cố định):..........................................................

I/ TÌNH HÌNH GIA ĐÌNH
1/ Bố đẻ:............................................... Tuổi:...... còn sống: I I đã mất I I
- Mẹ đ ẻ :..............................................Tuổi.......còn sống: Ị— I đã mất I— I
- Bố, mẹ là cán bộ LTCM;TKN;Liệt sĩ:...........................................................
- Nơi bố mẹ đang sống:(số nhà, xã, huyện, tỉnh, Điện thoại)....................

2/ Bố (vợ, chồng):.................................................................... Tuổi:
- Còn sống: 1 Ị đã mất I I
- Mẹ (vợ, chồng):.........................   .Tuổi:.
- Còn sống: I I đã mất I— I
- Bố, mẹ là cán bộ LTCM;TKN;Liệt sĩ:..........................................
- Nơi bố mẹ đang sống:(số nhà, xã, huyện, tỉnh, Điện thoại)......



3/ Bố mẹ nuôi hợp pháp:.........................................................................
2. Họ tên vợ, chồng: ................................................ sinh:

- Nghề nghiệp, nơi đang công tác:.........................................................

- Hộ khẩu thường trú:

- Số điện thoại: Cá nhân:................................. Cơ quan:........
Nhà riêng:........................................

3. Họ tên các con:
* Họ tên:....................................................................Năm sinh.
- Trình độ học vấn, Nghề nghiệp đang làm:............................

- Chỗ ở hiộn nay:

Họ tên:.......................................................................Năm sinh.
- Trình độ học vấn, Nghề nghiệp đang làm:..........................

- Chỗ ở hiện nay:

(Ghi rõ trường hơp trong gia đinh có người bị bệnh hiểm nghèo, mất khả 
nãng lao động; dị tật bẩm sinh, chất độc da cam...)

n/TÌNH HÌNH NHÀ Ở 
1/ Được quân đội cấp nhà, giao đất ở tham gỉa dự án:

- Năm nhận: Trước năm 1993: I— I Từ 1993 đến nay I I
Loại nhà:..................................................................................................
Diện tích đất:..................................... Diện tích sử dụng:...................
Địâ ch ỉ:................................................... .................... ............................

2/ Được cơ quan nhà nước, địa phương cấp nhà, giao đất ồ tham 
gia dự án:
- Nãm nhận: Trước năm 1993:1 I Từ 1993 đến navJ I



Loại ahà:................................ ........................
Diện tích đất:....................................Diện tích sử dụng:
3/ Mượn nhà, thuê nhà, ở nhà công vụ (địa chỉ):......

/ Đang ở nhà tự mua:
- Địa chỉ: (sốnhà, xã, huyện, tỉnh)...............................................

Loại nhà:............................................
Đất (diện tích):..................................Diện tích sử đụng:.........

-Diện tích bình quân m2/ 1 ngưòi: ...........
Số ĐT nhà riêng:...............................................

HI. NGUYỆN VỌNG CÁ NHÂN
(Kinh tế: thu nhập, mức độ khó khăn;Sức khỏe; Nhà ỏ..)

+ Cam đoan:

ngày tháng năm 
Người kê khai 

( Ký và ghi rõ họ tên)



Xác nhận của cơ quan cán bộ đcm vị trực thuộc Bộ
(ngày tháng năm )

Nội dung xác nhận: cán bộ đã được thụ hưởng chính sách nhà ở chưa; 
điều kiện hoàn cảnh của gia đình cán bộ; tính xác thực của bản khai; đề xuất, 
kiêh nghị (ký và ghi rõ họ tên, cấp, chức)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Ký tên, đóng dấu)

Ghi chứ:
- Lưu giữ theo chế độ bảo mật hồ sơ và quản lý theo phân cấp.
- Cán bộ cấp F, tỉnh, cục vầ tương đương trở lên nộp về Phòng Nhân sự- Cục 
Cán bộ 01 bản.
- Sau 03 năm thực hiện kê khai lại, trong thời gian giữa 2 lần kê khai, cơ quan 
cán bộ cố trách nhiệm bổ sung khi cán bộ có thay đổi.



Mẫu số 7. Giấy xác nhận chính sách nhà ở, đất ò

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
(1).................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. . . ( 2 )  ngày tháng năm
SỐ: / ..........

V/v xác nhận chính sách 
nhà ở, đất ở đối với cán bộ

GIẤY XÁC NHẬN
GIẢI QƯYẾT CHÍNH SÁCH NHÀ Ở 

ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN ĐANG CÔNG TÁC 
TRONG QUÂN ĐỘI

Kính gửi:...........(3 )...............................

Đơn vị:..... ,..................■.....................................................................................
- Xác nhận đồng ch í:............................................................ Sinh:..................
- SHSQ;SHQN: .........................................................................................................
- Cấp bậc; mức lương: ................ ;...... ........................... ............................
- Chức vụ; đơn v ị: .............................. :.............................................................

Trong thời gian công tác tại đơn vị: từ tháng  Năm......
đến tháng Năm.......

I. Đã được quân đội, cơ quan địa phương hỗ trợ nhà ở diện chính sách 
(kể cả bên vợ hoặc chồng) dưới các hình thức sau:

1. Nhà nước, địa phương giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai;
2.Thuê, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về

nhà ở;

3. Mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội;
4. Loại nhà ở, đất ở trong các dự án phát triển nhà ở gia đình cán bộ quân 

đội của Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị được Bộ Quốc phòng chấp thuận 
chủ trương đầu tư để bán chính sách cho cán bộ, nhân viên đang công tác trong 
quân đội; nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở, đất ở thuộc các dự án phát triển 
nhà ở cho công chức, viên chức của các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước, địa 
phương.

5. Nhà ở, đất ở quy định tại các khoản 1,2, 3, 4 nhưng do nhà nước thu 
hồi nhà ở, đất ở, thực hiện cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp nên được



bồi thường bằng nhà ở, đất ở theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ ừợ 
và tái định cư.

6. Hỗ ữợ cải thiện nhà ở thông qua các hình thức khác theo quy đinh của 
pháp luật (trừ trường hợp trước đây đã được hỗ trợ theo Chỉ thị số 1149/CT -Q P 
ngày 16/9/1986 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thực hiện chế độ chính 
sách đối với cán bộ cao cấp nghỉ hưu và cán bộ dư biên chế).

(Ghi rõ hình thức được hỗ trợ, thời gian được giao, nhận, diện tích đất, 
diện tích sử dụng, loại nhà địa chỉ)................................................................

II. Chưa được giải quyết nhà ở  diện chính sách dưới các hình thức 
trên:

III. Chỗ ở của gia đình hiện nay:
+ Đang ở nhà ở, đất ở được giao, cấp: CHỈ
+ Đang mượn nhà, thuê nhà, thuê nhà ở công vụ: □
+ Đang ở nhà tự tạo lập (nhà â, đất ở tự mua, được thừa kế, cho, tặng):
Diện tích đất, diện tích sử dụng, loại nhà, địa c h ỉ:............... ...................

Xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ, nhân viên

Nơi nhậnỉ
- Nt;
- Lu: CB, VT, T03b.

CHỈ HUY ĐON VỊ
(ký tên và đóng dấu)

- Ghi chú:
( ỉ)  Tên cơ quan đơn vị có thẩm quyền xấc nhận.
(2) địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đơn vị đóng quân.
(3) nơỉ đơn vị chuyển đến


