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HƢỚNG DẪN 

Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng 

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

hộ bị ảnh hƣởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh 

----- 

 

Căn cứ Nghị quyết số 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 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 22); 

Thực hiện 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 trên địa bàn tỉnh, 

Ban Chỉ đạo 22 ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu  

Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ cho các địa phương 

thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt; xây mới và nâng cấp sửa chữa kiên cố 

nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ ảnh hưởng do thiên tai để 

đảm bảo ổn định đời sống sinh hoạt, an toàn cho người dân, hạn chế những thiệt hại 

khi xảy ra thiên tai.  

2. Yêu cầu 

- Chương trình hỗ trợ được sử dụng 100% từ nguồn vận động xã hội hóa 

(không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước). 

- Hỗ trợ đến từng hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ có nhu cầu về 

xây dựng nhà ở đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, trên cơ sở 

quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước. 

- 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 phải được xây dựng 

đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định; việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, 

tạo điều kiện cho các đối tượng có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao 

mức sống, góp phần giảm nghèo bền vững. 
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II. NỘI DUNG 

1. Đối tƣợng hỗ trợ 

- Các địa phương ở khu vực bị ảnh hưởng bão, lũ lụt có nhà văn hóa bị 

xuống cấp hoặc nhà văn hóa không đủ điều kiện đảm bảo vừa sinh hoạt văn hóa 

cộng đồng vừa kết hợp phòng, tránh trú bão, lũ lụt.  

- Hộ gia đình có công với cách mạng: Người có công với cách mạng theo 

quy định tại Pháp lệnh Người có công với cách mạng, do Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã quản lý, đang sinh sống và 

có đăng ký hộ khẩu thường trú đến thời điểm 30/11/2020. 

- Hộ nghèo (theo chuẩn nghèo quy định hiện hành) có tên trong danh sách 

hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tính đến cuối năm 2020. 

- Hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

2. Điều kiện đƣợc hỗ trợ 

2.1. Địa phương được hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ: Địa phương khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt. 

Địa điểm xây dựng là những nơi xung quanh không có nhà tầng đảm bảo cho 

người dân tránh, trú khi xảy ra thiên tai. 

2.2. Hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai được hỗ trợ: 

+ Hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo: Hộ có nhà ở dột 

nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng nhưng gia 

đình không đủ khả năng tự xây dựng nhà ở. 

+ Hộ có nhà bị thiệt hại do thiên tai: Hộ có hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị 

thiên tai lũ lụt cuốn trôi, sụp đổ, không thể khắc phục sửa chữa hoặc nhà ở xuống 

cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ tại các vùng thường xuyên bị lũ lụt, ngập sâu 

nhưng gia đình không đủ khả năng để tự xây dựng nhà ở (không bao gồm những 

nhà đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ nguồn ngân sách, nguồn cứu trợ khác). 

3. Yêu cầu về diện tích và chất lƣợng công trình xây dựng 

- Đối với nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ: Căn cứ các mẫu 

thiết kế do Sở Xây dựng cung cấp, các địa phương tham khảo, lựa chọn mẫu 

thiết kế phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương để thiết kế hoàn chỉnh 

và tổ chức thực hiện. Thiết kế công trình yêu cầu phải đảm bảo các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, phù hợp với cảnh quan khu vực, nhu cầu sử dụng 

trong sinh hoạt cộng đồng và khả năng tránh, trú cho người dân khi xảy ra bão, 

lũ; phải có bể chứa nước sạch, công trình vệ sinh, bếp nấu ăn, khu vực tập kết 

hàng cứu trợ; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. 

- Đối với nhà ở hộ gia đình (sau khi xây mới hoặc sửa chữa): Phải đảm 

bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích 

sàn sử dụng tối thiểu 32m
2
 và cao hơn mức ngập lụt theo quy định tại Quyết 

định số 2961/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đối với 

những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử 

dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m
2
), tuổi thọ nhà ở từ 10 năm trở lên. 
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4. Mức hỗ trợ: 

- Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ lụt: Dự kiến mức hỗ trợ 

2,0 tỷ đồng/nhà. 

- Nhà ở cho hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên 

tai, dự kiến: 

+ Hỗ trợ xây mới: 80 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm trong vùng 

thường xuyên bão, lũ, lụt; 70 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm ngoài vùng 

thường xuyên bão, lũ, lụt. 

+ Hỗ trợ sửa chữa 35 triệu đồng/nhà đối với các hộ nằm trong vùng 

thường xuyên bão, lũ, lụt, 30 triệu/nhà đối với các hộ nằm ngoài vùng thường 

xuyên bão, lũ, lụt. 

5. Kế hoạch thực hiện  

- Hỗ trợ xây dựng 152 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ. 

- Hỗ trợ xây dựng 3.170 nhà ở (trong đó xây mới 2.520 nhà, sửa chữa 

650 nhà) cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, cụ thể: 

+ Hộ gia đình người có công: 1.005 nhà , trong đó: xây mới 695 nhà (165 

nhà vượt lũ), sửa chữa 310 nhà (71 nhà vượt lũ). 

+ Hộ nghèo: 1.345 nhà, trong đó: xây mới 1.061 nhà (202 nhà vượt lũ), 

sửa chữa 284 nhà (30 nhà vượt lũ). 

+ Hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai: 802 nhà (xây mới 746 nhà, sửa 

chữa 56 nhà). 

- Thời gian thực hiện hỗ trợ: 

+ Giai đoạn 1 (từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2021): Hoàn thành xây dựng 

26 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 1.300 nhà ở cho các hộ gia 

đình. Trước mắt, phấn đấu trước Tết Nguyên đán 2021 khởi công xây dựng 10 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ 

Anh, huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Can Lộc và mỗi đơn vị cấp huyện khởi công 

xây dựng từ 50 đến 100 nhà ở. Những huyện, thành phố, thị xã còn lại trong 

Qúy I/2021 sẽ khởi công xây dựng mới mỗi huyện, thị từ 1 đến 2 nhà văn hóa 

cộng đồng. 

+ Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 (từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022): Hoàn 

thành số nhà còn lại theo mục tiêu kế hoạch đề ra (số lượng cụ thể và tiến độ tùy 

thuộc vào kinh phí vận động được từ các nguồn tài trợ). 

7. Nguồn lực thực hiện 

Từ nguồn xã hội hóa. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh là đơn vị 

đầu mối tiếp nhận nguồn tài trợ (Số tài khoản tiếp nhận 3700201002597 tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh). 

III. QUY TRÌNH HỖ TRỢ 

Việc hỗ trợ sẽ thực hiện theo từng giai đoạn tùy thuộc vào khả năng huy động 

kinh phí và được thực hiện theo quy trình như sau:  
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1. Đối với hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

1.1 Quy trình phê duyệt hỗ trợ 

Dựa trên tổng hợp đề xuất xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ, Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, khảo sát địa điểm, tổng hợp danh sách 

gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 

danh sách, mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

1.2 Quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư 

- Chủ đầu tư: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp 

huyện làm Chủ đầu tư. 

- Trình tự thực hiện: 

+ Phê duyệt dự án: Chủ đầu tư lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, phê duyệt theo 

đúng quy định của pháp luật về xây dựng. 

+ Lựa chọn nhà thầu: Thông qua hình thức chỉ định thầu theo Luật Đấu 

thầu. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công có đủ 

năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; đồng thời 

phải giảm trừ tiết kiệm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.3. Tổ chức thi công, xây dựng  

Hợp đồng xây dựng, thi công, giám sát xây dựng, nghiệm thu, bàn giao 

công trình đưa vào khai thác, sử dụng, bảo hành, bảo trì…thực hiện theo đúng 

quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.4. Quy trình giải ngân 

- Căn cứ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ do UBND cấp huyện phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định cấp 100% kinh phí hỗ trợ cho 

UBND cấp huyện. 

- Căn cứ tiến độ triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo Ủy 

ban nhân dân cùng cấp tiến hành cấp cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình cấp huyện để giải ngân cho nhà thầu, theo tiến độ như sau: 

+ Đợt 1: Chuyển 50% kinh phí sau khi tiến hành khởi công xây dựng. 

+ Đợt 2: Chuyển 50% kinh phí còn lại sau khi hoàn thành xây dựng nhà 

văn hóa và hoàn thiện hồ sơ hoàn công. 

(Các hồ sơ tạm ứng, hồ sơ giải ngân thực hiện theo quy định của pháp luật 

và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan) 

2. Quy trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho ngƣời có công, hộ nghèo, hộ 

bị thiệt hại do thiên tai 

2.1. Quy trình phê duyệt hỗ trợ nhà ở 

a) Thôn, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) tổ chức thống kê, rà soát, 

tổ chức họp thôn để bình xét, niêm yết công khai các hộ gia đình người có công, 
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hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai khó khăn về nhà ở để đề nghị hỗ trợ 

xây dựng nhà ở.  

- Thành phần tham dự bao gồm: Đại diện chính quyền cấp xã, Mặt trận Tổ 

quốc cấp xã, Trưởng thôn và phải có đại diện của tối thiểu 70% số hộ gia đình 

trong thôn tham dự họp. 

- Trưởng thôn chủ trì họp có thư ký ghi chép, lập Biên bản họp (theo mẫu 

số 01 kèm theo Kế hoạch này). 

- Trưởng thôn phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

gia đình người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai đến các hộ dân, 

trong đó nêu cụ thể các tiêu chí xác định đối tượng được hỗ trợ. 

- Tổ chức bình xét đối với các hộ đảm bảo các tiêu chí trên và biểu quyết 

thông qua từng hộ bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hộ gia đình đưa vào 

danh sách đề nghị hỗ trợ phải có trên 50% số người tham dự biểu quyết đồng ý. Việc 

bình xét phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch và đúng đối tượng. 

- Trưởng thôn hướng dẫn các hộ đủ điều kiện được hỗ trợ làm hồ sơ đăng 

ký hỗ trợ xây dựng nhà ở, bao gồm: Đơn đăng ký hỗ trợ xây dựng nhà ở (theo 

mẫu số 02 kèm theo Kế hoạch này); 01 ảnh chụp hiện trạng nhà ở của đối tượng 

đề nghị hỗ trợ (kích thước 15x20 cm, trong ảnh có người được phê duyệt hỗ trợ 

nhà ở đứng phía trước nhà, ảnh chụp phải thể hiện được các bộ phận chính như 

móng, tường, mái của công trình đang xuống cấp, hư hỏng); biên bản họp bình 

xét đối tượng hỗ trợ nhà ở. 

- Niêm yết công khai danh sách đề xuất hỗ trợ xây dựng tại nhà văn hóa 

thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 02 ngày. 

- Trưởng thôn tập hợp hồ sơ và lập danh sách gửi Ủy ban nhân dân xã, 

phường thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) tại địa phương nơi cư trú 

của các đối tượng được đề nghị hỗ trợ.  

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực 

hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ thuộc chính sách người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai khó khăn về nhà ở của xã. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện 

trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra, 

Ủy ban nhân dân cấp xã xác lập hồ sơ danh sách đối tượng đề nghị được hỗ trợ 

nhà ở trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên (danh sách, số lượng hộ), bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ nhà ở. 

- Danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ nhà ở. 

- Ảnh chụp hiện trạng nhà ở của các đối tượng đề nghị hỗ trợ. 

- Bản sao các giấy tờ xác nhận các đối tượng thuộc hộ người có công, hộ 

nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai khó khăn về nhà ở có tên trong danh sách 

đề nghị. 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. 

- Biên bản họp bình xét đối tượng hỗ trợ nhà ở. 

Ủy ban nhân dân cấp xã gửi 02 bộ hồ sơ danh sách đối tượng đề nghị hỗ 

trợ về Ban Chỉ đạo cấp huyện để thẩm tra, phê duyệt. (Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân cấp xã chịu trách nhiệm về kết quả tổng hợp trước cấp ủy, chính quyền và 

người dân và Ban Chỉ đạo cấp huyện). 

c) Căn cứ Hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra thực tế, đối chiếu 

với danh sách hộ gia đình người có công, hộ nghèo đang quản lý, tổng hợp và 

trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt bằng văn bản. Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(bao gồm: Tờ trình kèm danh sách các đối tượng được đề xuất hỗ trợ, ảnh chụp 

hiện trạng nhà ở, bản phô tô giấy tờ xác nhận đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ 

người có công; bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; biên bản họp 

bình xét đối tượng hỗ trợ nhà ở). 

d) Trên cơ sở hồ sơ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao 

động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh được phân công địa bàn phụ 

trách tổ chức kiểm tra, rà soát, bảo đảm danh sách đúng đối tượng, tiêu chí; rà 

soát khả năng cân đối nguồn kinh phí, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt số 

lượng, mức hỗ trợ, kinh phí thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội thuộc vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Tổ chức xây dựng nhà ở 

a) Các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở với sự giám sát, hỗ trợ của 

các cấp, ngành liên quan sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt các 

đối tượng được hỗ trợ, đảm bảo hoàn thành nhà ở chậm nhất sau thời gian 04 

tháng kể từ ngày khởi công (trừ trường hợp do yếu tố khách quan, nhưng không 

quá 06 tháng). 

Trường hợp hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có người già, trẻ 

em, người khuyết tật...) không có khả năng tự triển khai xây dựng nhà ở thì Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tại địa phương 

tổ chức xây dựng nhà ở cho các đối tượng này. 

b) Các hộ gia đình phải có biện pháp đảm bảo an toàn, quản lý vật liệu 

trong quá trình xây dựng nhà ở; báo cáo chính quyền địa phương khi hoàn thành 

các phần việc chính của quá trình xây dựng nhà ở như móng, tường nhà, mái nhà 

để tiện cho công tác giám sát; nghiệm thu làm cơ sở tạm ứng kinh phí và thanh 

toán kịp thời. 

c) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát và giúp đỡ 

các hộ gia đình trong quá trình xây dựng nhà ở; lập biên bản xác nhận hoàn 

thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử 

dụng (theo mẫu số 03, 04 ban hành kèm theo kế hoạch này); phối hợp với Mặt 

trận Tổ quốc vận động các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội 

Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở; huy 

động tối đa các nguồn lực từ cộng đồng, từ hộ gia đình và tận dụng các nguồn 

vật liệu sẵn có (cát, đá, sỏi, gỗ...) để giảm giá thành xây dựng.  
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2.3. Quy trình giải ngân hỗ trợ xây dựng nhà ở 

Việc quản lý kinh phí để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng lũ lụt có khó khăn về nhà ở thực hiện 

theo các bước như sau: 

- Trên cơ sở quyết định phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp 100% kinh phí hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo cấp huyện (Cơ quan thường trực là 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tài khoản mở tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn). 

- Căn cứ số lượng và tiến độ triển khai thực hiện, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội tiến hành giải ngân cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo 

tiến độ như sau: 

2.3.1. Nhà ở xây mới: 

- Đợt 1: 

+ Chuyển 50% kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng đã được phê duyệt sau khi 

đã tiến hành xây xong phần móng nhà. Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký hỗ trợ xây dựng 

nhà ở; 01 ảnh chụp hiện trạng nhà ở của đối tượng đề nghị hỗ trợ; bản sao các giấy 

tờ xác nhận các đối tượng thuộc hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do 

thiên tai; bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; biên bản họp bình xét đối 

tượng hỗ trợ nhà ở; biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở giai đoạn 1. 

+ Sau khi làm thủ tục chuyển tiền, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc 

giải ngân cho các đối tượng đã được duyệt trong thời gian chậm nhất 07 ngày. 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm làm Biên bản nhận đủ tiền hỗ trợ đợt 1 

(theo mẫu 04 kèm theo Kế hoạch này) và tổng hợp gửi cho Ủy ban nhân dân cấp 

huyện đúng thời hạn yêu cầu. 

+ Trong thời gian tiến hành xây dựng nhà, Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chỉ đạo theo dõi, đôn đốc tiến độ hoàn thành theo đúng cam kết, 

kiểm tra việc địa phương giải ngân nhằm đảm bảo đúng yêu cầu. 

- Đợt 2: 

+ Khi hoàn thành xây dựng mới nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp xã và hộ được 

hỗ trợ xây dựng nhà ở cần hoàn thiện hồ sơ gồm: 01 ảnh cỡ 10cm x 15cm chụp 

toàn cảnh nhà đã được xây dựng xong (lưu ý trong ảnh có người được hỗ trợ 

đứng trước nhà); Giấy nhận tiền hỗ trợ đợt 1 theo mẫu số 06 kèm theo Kế hoạch 

này); Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà, đưa vào sử dụng (theo mẫu số 

03 kèm theo Kế hoạch này); Công văn đề nghị chuyển kinh phí đợt 2 của Ủy ban 

nhân dân cấp xã kèm bảng tổng hợp danh sách các hộ xây nhà đã hoàn thành.  

+ Căn cứ vào hồ sơ đề nghị giải ngân đợt 2 và nhà ở đã được nghiệm thu, 

bàn giao đầy đủ, đúng yêu cầu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy 

ban nhân dân cấp xã giải ngân 50% kinh phí còn lại. 

2.3.2. Nhà ở sửa chữa 

Sau khi các hộ gia đình hoàn thành xong việc sửa chữa nhà ở và đưa vào 

sử dụng, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiệm thu và bàn giao hồ sơ cho 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện (Phòng Lao động -Thương binh 
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và Xã hội). Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký hỗ trợ xây dựng nhà ở; ảnh chụp hiện trạng 

nhà ở của đối tượng trước và sau khi sửa chữa; bản sao các giấy tờ xác nhận các 

đối tượng thuộc hộ người có công, hộ nghèo, hộ hộ bị ảnh hưởng do thiên tai; bản 

sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; biên bản họp bình xét đối tượng hỗ trợ 

nhà ở; Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà, đưa vào sử dụng; Công văn 

đề nghị chuyển kinh phí của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bảng tổng hợp danh 

sách các hộ xây nhà đã hoàn thành.  

- Căn cứ vào hồ sơ đề nghị giải ngân và nhà ở đã được nghiệm thu, bàn 

giao đầy đủ, đúng yêu cầu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban 

nhân dân cấp xã giải ngân 100% kinh phí cho hộ đã sửa chữa nhà ở. 

-  Trên cơ sở hồ sơ giải ngân về nhà ở, Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội có trách nhiệm trực tiếp quyết toán kinh phí với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đảm bảo theo quy định.  

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội định kỳ tổng hợp báo cáo quyết 

toán kinh phí thực hiện với Ban Chỉ đạo 22. 

2.4. Tiến độ thực hiện 

- Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc xác lập hồ sơ danh sách đối 

tượng đề nghị được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn, gửi Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ 

đạo cấp huyện trước ngày 25/12/2020. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, phê duyệt danh 

sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn, gửi danh sách về 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/2020. 

- Ủy ban mặt trân Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban 

Chỉ đạo được phụ trách các địa bàn (tại Quyết định của Ban Chỉ đạo về việc 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên), Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức 

lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, tiến hành xác minh, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/01/2020. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ hồ sơ đề nghị của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp, trình UBND tỉnh xem 

xét, phê duyệt số lượng, mức hỗ trợ trước ngày 15/01/2021. 

- Cấp nguồn: Trong tháng 01/2021. 

- Hoàn thành việc hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho các đối tượng đợt 1 trước 

tháng 5/2021; đợt 02 trước 31/12/2021; đợt 3 trước ngày 31/12/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể 

cấp tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả 

đúng tiến độ. 

Tổng hợp, phê duyệt danh sách đối tượng và mức 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. 
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Tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời có các phương án, giải pháp khắc 

phục những vướng mắc, phát sinh. 

2. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

Chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai và tổng hợp chung tình hình thực 

hiện Kế hoạch. 

Chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức rà soát kỹ nhu cầu 

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 theo đúng đối tượng, đúng 

tiêu chí. 

Phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các thành viên 

Ban Chỉ đạo tỉnh được phân công địa bàn phụ trách tổ chức kiểm tra, rà soát, đối 

tượng; đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch tại các địa phương. 

Tham mưu quản lý nguồn kinh phí xã hội hóa, phân bổ kinh phí cho cấp 

huyện để thực hiện. Tổng hợp tiến độ thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ban Chỉ đạo 22. 

3. Sở Xây dựng 

Chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện thiết kế mẫu xây dựng nhà 

sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ, lụt. Tùy vào điều kiện thực tế cụ 

thể (về địa hình, địa chất công trình, diện tích khu đất, nhu cầu sử dụng thường 

xuyên và nhu cầu người dân tránh trú…) để điều chỉnh, bổ sung, thiết kế chi tiết 

bản vẽ thi công theo đề xuất của các địa phương đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng quy định. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương tổ 

chức thực hiện, quản lý dự án, quản lý chất lượng các công trình theo đúng quy 

định của pháp luật. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng hướng 

dẫn việc phân bổ, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí 

xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ; nhà ở kiên cố cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

Nghiên cứu các quy định của pháp luật, hướng dẫn các địa phương về 

trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị 

các thủ tục đầu tư. 

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ cứu 

trợ” và huy động nguồn đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà 

ở theo Kế hoạch của tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo được phụ trách các địa 

bàn (tại Quyết định của Ban Chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên),Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, tiến hành 
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xác minh, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt số lượng, mức hỗ 

trợ cho các địa phương. 

Giám sát và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện thực hiện giám 

sát trong quá trình triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân 

trên địa bàn tỉnh. 

7. Các thành viên Ban Chỉ đạo 22 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc và 

các địa bàn được phân công phụ trách triển khai thực hiện kịp thời, phân công các 

hội viên, thành viên thuộc tổ chức, trong hệ thống của mình hỗ trợ về ngày lao 

động, hỗ trợ thêm kinh phí (nếu có) để triển khai làm nhà ở cho các đối tượng tại 

các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian yêu cầu. 

8. Các huyện, thành phố, thị xã 

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do đồng chí Bí thư huyện, thành, thị ủy 

làm Trưởng ban. Phân công cho từng thành viên trực tiếp phụ trách các địa bàn 

dân cư để chỉ đạo thực hiện làm nhà ở, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện 

hỗ trợ đầu tư địa phương theo kế hoạch. 

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, 

giám sát quá trình triển khai; quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

Tổ chức huy động thêm các nguồn lực (ngoài mức hỗ trợ từ tỉnh) để đầu 

tư hoàn thành các nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai rà soát, thống kê, thẩm định 

và lập danh sách chính xác nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ; nhà ở hộ nghèo,người có công, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt 

và có nhu cầu xây dựng nhà ở tại ở của địa phương; chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của danh sách, đối tượng trước khi triển khai hỗ trợ, báo cáo Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

Phối hợp thành viên Ban Chỉ đạo 22 (tỉnh) chỉ đạo các lực lượng, các tổ 

chức đoàn thể hỗ trợ thêm về ngày công lao động, huy động thêm về kinh phí 

(nếu có) để triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian yêu cầu. 

Bố trí ngân sách địa phương cho các hoạt động quản lý của Ban Chỉ đạo 

cấp huyện và các hoạt động cần thiết, có liên quan. 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ trên địa bàn, các 

khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo 

22 vào các ngày 25 hằng tháng. 

Thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc 

đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện 

hỗ trợ nhà ở theo quy định. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các 

huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn và các thôn, xóm, tổ dân phố 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, rộng rãi đến tận người dân về đối tượng, 
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nội dung hỗ trợ theo Kế hoạch này đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, 

minh bạch, không bỏ sót, tránh trùng lặp. 

9. Các xã, phƣờng, thị trấn 

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã. Tổ chức kiểm tra, thẩm định danh sách các 

hộ gia đình có nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát của các thôn, xóm, tổ dân phố 

theo quy định. 

Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ cho các hộ gia đình tại trụ sở 

của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Quản lý nguồn kinh phí được hỗ trợ, lập hồ sơ đề nghị giải ngân theo từng 

giai đoạn theo theo quy định. 

Kiểm tra, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng 

mục đích, xây dựng nhà ở bảo đảm chất lượng. 

Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo cấp huyện về kết quả 

thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị 

trong quá trình thực hiện trên địa bàn. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tổ chức thực 

hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Kế hoạch, định kỳ hằng tháng báo cáo 

Thường trực Ban Chỉ đạo 22 (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Thường trực HĐND tỉnh, 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh, 
- Các Thành viên BCĐ 22, 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 
- Các huyện, thành, thị ủy, 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

- Lưu: VP UBND tỉnh. 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

kiêm 
PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Hƣng 
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Mẫu 01 

(MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT ĐỐI TƢỢNG 

 ĐƢỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở  

 

Thôn, xóm, TDP:………..…… Xã (phường, thị trấn): …………………. 

Huyện (quận, thị xã): ………… Tỉnh (thành phố): ………………… 

Cuộc họp vào hồi …… giờ …….. phút, ngày ….. tháng ….. năm ……… 

Địa điểm: ………………………………………………………………… 

Thành phần tham gia: 

- Chủ trì: Ông (bà): ……………………………., Chức vụ: …………….. 

- Đại diện UBND xã (phường, thị trấn):  

Ông (bà): …………………………...,Chức vụ…........................................... 

- Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã (phường, thị trấn):  

Ông (bà): ………..............................,Chức vụ: ………………………..…… 

- Thư ký: Ông (bà): ……………………………………………………… 

- Số hộ tham gia cuộc họp/ số hộ của thôn: ……… Tỷ lệ: …………%. 

Nội dung họp 

1. Cuộc họp đã nghe ông (bà) ………….…….., chức vụ: ……………… 

phổ biến tiêu chí xác định đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở. 

2. Kết quả bình xét hộ người có công, hộ nghèo, hộ thiệt hại do thiên tai 

được hỗ trợ xây dựng nhà ở: 

T

TT 
Họ tên chủ hộ gia đình Thuộc đối tƣợng 

Đề nghị hỗ 

trợ (xây 

mới/sửa 

chữa) 

Kết quả bình 

xét (Số người 

đồng ý/tổng số 

người tham 

dự) 

1        

  Tổng cộng      

 

Cuộc họp kết thúc ……….. giờ, ……… phút cùng ngày. 

Biên bản được làm thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản gửi UBND xã.  
 

 

 

 

 

 

Thƣ ký Đại diện các 

hộ dân 

Đại diện Ủy ban 

MTTQ xã  

Đại diện UBND 

xã 

Chủ trì  

(Trƣởng thôn) 
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Mẫu 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

…………, ngày …...... tháng …….. năm ….….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở 

                     Kính gửi: UBND xã, phường, thị trấn: …………………….…. 

Huyện, thành phố, thị xã……..…………...…..…….. 

Tên tôi là: ………………………………………………………………….. 

Sinh ngày: …….tháng……..năm……… 

Thuộc đối tượng:…………………………………………………………… 

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

Đại diện cho hộ gia đình có nhà ở thuộc diện được hỗ trợ theo danh sách 

phê duyệt đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ………………………. 

xác nhận các nội dung sau đây: 

1. Hiện trạng nhà ở của gia đình: ghi rõ tình trạng nhà ở hiện tại (nhà tạm bợ, 

bán kiến cố, hư hỏng, nguy cơ sụp đổ… với hiện trạng mái, tường, nền :  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……  

2. Mẫu nhà áp dụng xây dựng mới, sửa chữa: ……………………………… 

3. Đề nghị cung ứng vật liệu để tự xây dựng nhà ở (nếu có nhu cầu), bao 

gồm (tên vật liệu, số lượng):  ................……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

4. Đề nghị hỗ trợ kinh phí để tự xây dựng nhà ở: …………………………. 

5. Đề nghị tổ chức, đoàn thể giúp đỡ xây dựng nhà ở: …………………… 

Tôi xin cam kết khởi công xây dựng nhà ở vào thời gian ngày 

………………. và chậm nhất đến thời điểm tháng …….. năm …….. sẽ hoàn 

thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng. Tôi xin trân trọng cảm ơn./. 

Xác nhận của UBND xã/ 

phƣờng/ thị trấn  

Xác nhận của trƣởng thôn/ 

xóm/ tổ dân phố 

 

Ngƣời làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: UBND cấp xã phải kiểm tra thực trạng nhà ở để xác nhận: hiện trạng nhà ở của hộ 

gia đình bị hư hỏng cả 3 phần nền móng, khung-tường và mái) phải phá dỡ để xây mới hoặc 

chỉ bị hư hỏng 2 phần (khung-tường và mái) hoặc không thuộc diện được hỗ trợ; nếu nhà ở 

thuộc diện được hỗ trợ thì mới xác nhận tiếp các nội dung đăng ký của hộ gia đình tại các 

mục 2, 3, 4 và 5. 
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Mẫu số 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------- 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN 

Hôm nay, ngày …… tháng …... năm ……………. 

Tại công trình xây dựng nhà ở của chủ hộ (ông/bà) …………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã/thị trấn gồm: 

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn) ………………… : 

Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………… 

Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………… 

2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố): ……………………………………………. 

- Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………… 

- Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………… 

3. Đại diện hộ gia đình:  

Ông (bà): ……………………………………………………………………… 

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế phần công việc đã thực hiện của giai đoạn đầu 

(hoàn thành xây dựng nền móng và khung-tường), Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã 

(hoặc phường, thị trấn) …………………………. thống nhất các nội dung sau: 

1. Xác nhận hoàn thành phần việc xây dựng nền móng và khung-tường nhà ở của 

chủ hộ gia đình (ông/bà): ………………………………………………………… 

2. Phần việc xây dựng nhà ở giai đoạn 01 bảo đảm yêu cầu chất lượng. 

Biên bản được lập vào…..giờ ngày……. , và được lập thành lập thành 05 bản 

(01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ, 01 bản gửi BCĐ cấp huyện, 01 bản lưu Ủy ban 

nhân dân cấp xã, 01 bản để Ủy ban nhân dân cấp xã  tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành 

công trình gửi BCĐ cấp huyện. 

 

Thành phần tham gia xác nhận (Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 Đại diện UB MTTQ xã (phƣờng, thị trấn) 

 

 

 

 

Đại diện UBND xã (phƣờng, thị trấn) 

Đại diện thôn 

(hoặc tổ dân phố): 

Đại diện hộ gia đình 
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Mẫu 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN 

HOÀN THÀNH XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐƢA VÀO SỬ DỤNG 

Hôm nay, ngày …… tháng …... năm ……………. 

Tại công trình xây dựng nhà ở của chủ hộ (ông/bà) …………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở xã/thị trấn gồm: 

1. Đại diện Ủy ban nhân dân xã (hoặc phường, thị trấn) ………………… : 

Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………… 

Ông (bà): …………………………………… Chức vụ: ……………………… 

2. Đại diện thôn (hoặc tổ dân phố): ……………………………………………. 

- Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………… 

- Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………… 

3. Đại diện hộ gia đình:  

Ông (bà): ……………………………………………………………………… 

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế nhà ở đã hoàn thành xây dựng, Ban nghiệm thu 

xây dựng nhà ở xã /phường/thị trấn)…………… thống nhất các nội dung sau đây: 

1. Xác nhận nhà ở của chủ hộ: …………………………………………………. 

đã hoàn thành việc xây dựng toàn bộ nhà ở. 

Ngày khởi công:………………….,ngày hoàn thành…………………. 

Quy mô nhà ở: Đã xây dựng nhà cấp:………….., diện tích:…………m2 

 Tiêu chuẩn nhà: Mái nhà:………………, khung tường nhà:…………………, 

nền nhà:…………..... 

Tổng giá trị nhà ở khi hoàn thành:…………………đồng, trong đó: 

 - Vốn tài trợ từ Chương trình:…………………….......đồng; 

 - Vốn địa phương:………………………………….....đồng; 

 - Vốn của gia đình:…………………………………....đồng; 

 - Vốn khác:…………………………………………....đồng. 

2.  Kết luận……………………………………………………………………… 

Biên bản được lập vào…..giờ ngày……. , và được lập thành lập thành 05 bản 

(01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ, 01 bản gửi BCĐ cấp huyện, 01 bản gửi Đơn vị cấp 

tỉnh phụ trách, 01 bản lưu Ủy ban nhân dân cấp xã, 01 bản để Ủy ban nhân dân cấp 

xã  tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi BCĐ cấp huyện. 

 Đại diện UB MTTQ xã (phƣờng, thị trấn) 

 

 

 

Đại diện UBND xã (phƣờng, thị trấn) 

Đại diện thôn (xóm, tổ dân phố) Đại diện hộ gia đình 
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Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ…………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN 

 

Hôm nay, ngày ……tháng……năm 20… tại………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Họ tên ngƣời giao:…………………………………………………………… 

Địa chỉ, đơn vị công tác:……………………………………………………… 

Họ tên ngƣời nhận: ………………………………………………………..... 

Địa chỉ, đơn vị công tác:……………………………………………………… 

Số tiền bằng số:…………………………………..đồng. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………………… 

Lý do: Hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng bởi lũ lụt theo Quyết định  số………………………………………… 

 

 

 

Ngƣời giao 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngƣời nhận 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của chính quyền địa phƣơng 

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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