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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, 

hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  

----- 

 

Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tập trung lãnh đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, một số định 

hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai gây ra; 

 Căn cứ Quyết định số 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ 

nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 22); 

 Căn cứ Chương trình vận động thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, 

hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 22 ban hành kèm theo Quyết 

định số 01-QĐ/BCĐ ngày 15/12/2020; Ban Chỉ đạo 22 xây dựng Kế hoạch hoạt 

động cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu  

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng 

kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bằng 100% 

nguồn lực huy động từ xã hội hóa.  

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo đúng đối 

tượng, tiến độ, chất lượng, hoàn thành mục tiêu đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 22, các đơn vị, địa phương xác định rõ trách 

nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt 

hiệu quả; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân 

trong triển khai, thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
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II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
 

TT Hoạt động 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu/ 

thực hiện 

Cơ quan phối hợp 

A Năm 2020   

I Tháng 12 năm 2020   

1 

Xây dựng các văn bản của Ban Chỉ 

đạo: 

- Xây dựng, ban hành Quy chế làm 

việc của Ban Chỉ đạo 

- Ban hành Quyết định phân công 

nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt 

động của Ban Chỉ đạo 

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở 

cho các đối tượng 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh,  

các thành viên BCĐ 

2 

Triển khai rà soát, thống kê và lập 

danh sách nhu cầu xây dựng nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; 

nhà ở gia đình người có công, hộ 

nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng do 

thiên tai 

Các huyện,  

thành phố, thị xã 

Các thành viên  

Ban Chỉ đạo  

B Năm 2021   

I Quý I - Quý II   

1 

Tổ chức thẩm định kết quả rà soát 

nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh bão, lũ; nhà ở gia 

đình người có công, hộ nghèo, hộ gia 

đình bị ảnh hưởng do thiên tai 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội, Sở Xây 

dựng, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh 

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo 

2 Phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo 

3 
Cấp nguồn cho Ban Chỉ đạo cấp 

huyện 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 
 Sở Tài chính 

4 Tổ chức triển khai xây dựng (đợt 1) 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã và các hộ dân 

Các cơ quan,  

tổ chức đoàn thể  

hỗ trợ 

5 
Họp BCĐ đánh giá kết quả thực hiện 

giai đoạn 1, kế hoạch triển khai giai 

đoạn 2 
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TT Hoạt động 

Cơ quan chủ trì 

tham mưu/ 

thực hiện 

Cơ quan phối hợp 

II Quý III, IV   

1 
Tổ chức triển khai xây dựng giai đoạn  

2 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã và các hộ dân 

Các tổ chức,  

đoàn thể hỗ trợ 

2 
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả 

triển khai, thực hiện Kế hoạch 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo 

C Năm 2022   

I Quý I   

1 Tổ chức triển khai xây dựng (đợt 3) 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện; Ủy 

ban nhân dân cấp 

xã và các hộ dân 

Các tổ chức,  

đoàn thể hỗ trợ 

II Quý II, III   

1 
Đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả 

triển khai, thực hiện Kế hoạch 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo 

III Quý IV   

1 
Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

kết quả triển khai, thực hiện Kế hoạch 

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo 

2 
Tổng kết đánh giá việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch 

Văn phòng Tỉnh 

ủy, Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

Cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng Bộ phận Thường 

trực của Ban Chỉ đạo) 

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các thành viên của Ban Chỉ đạo, các 

huyện, thành phố, thị xã triển khai Kế hoạch. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất 

với Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp 

đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Tham mưu và chuẩn bị nội dung cho Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ 

hàng Quý và đột xuất để chỉ đạo triển khai Kế hoạch. 
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2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

- Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo 

nhiệm vụ được phân công; khi phát sinh những vấn đề vượt quá thẩm quyền báo 

cáo kịp thời các Phó Trưởng ban, Trưởng ban xem xét giải quyết. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện, thành phố, thị xã để triển khai thực hiện 

hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.  
 

Nơi nhận: 
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh, 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 22, 

- Các sở, ban, ngành liên quan, 

- Lưu VP UBND tỉnh. 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Hưng 
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