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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  24  tháng 10 năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

      Về việc kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai 

đoạn 2011-2015; 

Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban điều phối của các Bộ, ngành có 

liên quan; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Ban điều phối chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 

theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 gồm các ông/bà có tên dưới đây: 

1. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng ban; 

2. Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Phó trưởng ban; 

3. Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên; 

4. Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên; 

5. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Ủy viên; 

6. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội - Ủy viên; 

7. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Ủy viên; 

8. Ông Ngô Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên 

nông thôn Trung ương Đoàn - Ủy viên; 

9. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên; 
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          10. Ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Ủy 

viên; 

11. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã 

hội - Ủy viên. 

Cơ quan thường trực của Ban điều phối là Cục quản lý nhà và thị trường 

bất động sản thuộc Bộ Xây dựng. Ban điều phối có Tổ chuyên viên giúp việc do 

Trưởng ban điều phối quyết định. 

Điều 2. Ban điều phối có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo, điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở về những nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức chỉ đạo, xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 

chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg 

ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; 

2. Tổ chức chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể, các phương 

tiện thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị -  xã hội và các tổ chức khác để 

tuyên truyền sâu rộng Chương trình nhằm vận động các tổ chức, doanh nghiệp 

và cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo cải thiện nhà ở; 

3. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân bổ nguồn vốn huy động từ các tổ 

chức, doanh nghiệp và cộng đồng cho các địa phương, đảm bảo công bằng, hợp lý; 

4. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chương 

trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của các địa phương; 

5. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị các biện pháp giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để các Bộ, ngành 

giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. 

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban điều phối và Tổ chuyên viên giúp 

việc do ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho Bộ Xây dựng thông qua tài khoản 

của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. 

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng cân đối, bổ sung kinh phí 

hoạt động năm 2015 và bố trí kinh phí hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 vào 

kinh phí hoạt động thường xuyên cho Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản; phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản bố trí trang thiết 

bị, phương tiện làm việc cho Tổ chuyên viên giúp việc để đảm bảo điều kiện 

hoạt động. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 13/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc thành 

lập Ban điều phối chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở. 

 

 



 

3 
 

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động 

sản, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

    

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã  

hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban dân tộc; 

- Trung ương Đoàn TNCSHCM; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- UBND, SXD các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu VT, QLN (2b). 

 

 

BỘ TRƯỞNG 

 

  

 

(đã ký) 

 

 

              Phạm Hồng Hà 
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