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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 22/2013/QĐ-TTg 

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

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

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

Căn cứ Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 
về người có công với cách mạng;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định hỗ trợ người có công với cách 
mạng về nhà ở.  

Điều 1. Nguyên tắc hỗ trợ  

1. Hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân 
liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành.  

2. Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện; Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng 
giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp và tự tổ chức xây dựng nhà ở. 

3. Sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, 
nâng cấp nhà ở đã có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những 
hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng 
không thấp hơn 24m2); đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). 

Điều 2. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ 

Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này phải có đủ các điều 
kiện sau: 
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1. Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm 
quyền công nhận, bao gồm:  

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; 

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. 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.  

Điều 3. Mức hỗ trợ 

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương) với mức sau: 

1. Hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 
Quyết định này;  

2. Hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nêu tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 
Quyết định này. 

Điều 4. Chi phí quản lý  

1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng ngân sách địa phương để 
bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách với mức tối đa không quá 0,5% 
tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách theo quy định.  

2. Bộ Xây dựng có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí hàng năm để ngân 
sách trung ương cấp bổ sung vào kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Xây 
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dựng để thực hiện công tác tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng 
kết việc thực hiện Quyết định này.  

Điều 5. Nguồn vốn thực hiện 

1. Vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách địa phương hỗ trợ các hộ gia 
đình thuộc diện được hỗ trợ theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định này 
theo tỷ lệ như sau: 

a) Đối với địa phương có khó khăn về ngân sách, phải nhận bổ sung cân đối từ 
ngân sách trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 
thì ngân sách trung ương hỗ trợ 100% theo mức quy định; 

b) Đối với địa phương có khó khăn về ngân sách, phải nhận bổ sung cân đối từ 
ngân sách trung ương từ 50% - 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 
thì ngân sách trung ương hỗ trợ 95%, ngân sách địa phương hỗ trợ 5% theo mức 
quy định; 

c) Đối với địa phương có khó khăn về ngân sách, phải nhận bổ sung cân đối từ 
ngân sách trung ương dưới 50% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 
thì ngân sách trung ương hỗ trợ 90%, ngân sách địa phương hỗ trợ 10% theo mức 
quy định; 

d) Đối với địa phương điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung 
ương thì ngân sách trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20% theo 
mức quy định. 

2. Vốn huy động từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ. 

Điều 6. Phương thức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) 
đối chiếu, lập danh sách các hộ được hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban 
nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và phê duyệt danh sách số hộ thuộc diện 
được hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt kế 
hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.  

2. Cấp vốn làm nhà ở 

a) Căn cứ số vốn được phân bổ từ ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa 
phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
phân bổ cho cấp huyện;  

b) Căn cứ số vốn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ, Ủy ban nhân dân 
cấp huyện phân bổ vốn hỗ trợ cho cấp xã; 

c) Việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện 
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
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3. Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng 
nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định của Quyết 
định này và vận động các hộ tự xây dựng nhà ở. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó 
khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…) không thể tự xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân 
cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này. 

Điều 7. Thời gian và tiến độ thực hiện 

1. Trong năm 2013, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phải thực hiện cơ bản xong việc hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có 
công với cách mạng theo đúng quy định của Quyết định này đối với khoảng 
71.000 hộ (theo danh sách các địa phương đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội năm 2012). 

2. Trong năm 2014, các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định tại 
Quyết định này đối với các hộ thuộc diện được hỗ trợ nhưng các địa phương mới 
rà soát, thống kê, báo cáo năm 2013.  

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương 

a) Bộ Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan: Tài chính, Lao động - Thương 
binh và Xã hội hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai 
thực hiện Quyết định này; đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ; 

- Bố trí kinh phí cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, 
đánh giá việc thực hiện chính sách từ nguồn chi thường xuyên được giao bổ sung 
hàng năm cho Bộ Xây dựng. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội cân đối, bố trí vốn ngân sách trung ương cho các địa phương trong kế 
hoạch 2013 và giai đoạn tiếp theo. 

c) Bộ Tài chính 

Phối hợp với Bộ Xây dựng bố trí vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh để 
hỗ trợ cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ.  

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Hướng dẫn việc xác nhận đối tượng là người có công với cách mạng theo quy 
định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, chỉ đạo Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình 
triển khai thực hiện chính sách.  
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2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

a) Công bố công khai về đối tượng, tiêu chuẩn được hỗ trợ, lập danh sách hộ 
người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn;  

b) Gửi kế hoạch hỗ trợ trên địa bàn đã được phê duyệt về Bộ Xây dựng là cơ 
quan chủ trì, đồng thời gửi Bộ Tài chính để bố trí vốn;  

c) Chỉ đạo công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán 
nguồn vốn hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;  

d) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội cấp huyện phối hợp với các ban ngành chức năng rà soát, kiểm tra, đảm 
bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ  

đ) Giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của tỉnh để triển khai thực hiện 
chính sách theo quy định tại Quyết định này, thiết kế một số mẫu nhà ở phù hợp để 
các hộ gia đình tham khảo, lựa chọn; 

e) Bố trí đủ vốn đối ứng và kinh phí quản lý triển khai thực hiện Chính sách 
theo quy định tại Quyết định này. Chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp chính 
quyền địa phương phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn vận động cộng 
đồng giúp đỡ hộ người có công với cách mạng về nhà ở. 

Ngoài nguồn vốn và số vốn quy định tại Điều 3 và Điều 5 của Quyết định này, 
tùy điều kiện thực tế, các địa phương hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để nâng 
cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ; 

g) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo không để 
xảy ra thất thoát, tiêu cực;  

h) Hàng tháng có báo cáo nhanh, 3 tháng một lần có báo cáo định kỳ kết quả 
thực hiện chính sách gửi về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2013. 

Điều 10. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 

 
 


