
 

 

   

 

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH HÀ TĨNH 

BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC 

 Số:  136-BC/BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 

 

 BÁO CÁO  

Tiến độ thực hiện Chương trình 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 tháng 7/2021 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ 

đạo 22 về 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, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ phận Thường trực 

Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện tháng 7/2021 về hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở cho hộ dân như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

1. Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo và UBND 

các huyện, thành phố, thị xã về tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát 

và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở 

cho hộ dân để kịp hoàn thành trước mùa mưa bão. 

- Ban hành Công văn số 18-CV/BCĐ ngày 21/7/2021 giao tham mưu xử lý 

đề xuất của UBND huyện Đức Thọ, Ban Chỉ đạo 22 huyện Cẩm Xuyên và kiến 

nghị đề xuất UBND, Ủy ban MTQ xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà. 

 2. Cơ quan Thường trực  

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã bổ sung, hoàn thiện 560 

bộ hồ sơ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ 

nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai đã hoàn thành xây dựng để quyết toán và đề 

nghị Quỹ Thiện Tâm - tập đoàn Vingroup chuyển 50% kinh phí còn lại (35 

triệu/nhà) cho các hộ dân với tổng kinh phí 19.600 triệu đồng. Hiện nay, Quỹ 

Thiện Tâm - tập đoàn Vingroup đã phê duyệt quyết toán đối với 100% bộ hồ sơ 

và chuyển đủ số 19.600 triệu đồng cho tỉnh Hà Tĩnh. Như vậy, tính lũy kế đến 

29/7/2021, Quỹ Thiện Tâm - tập đoàn Vingroupđã chuyển 79.600 triệu đồng (số 

tiền sẽ chuyển theo các đợt quyết toán thời gian tới là 40.400 triệu đồng). 

- Hướng dẫn Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức gắn biển tên 

nhà tài trợ kinh phí xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà 

ở kiên cố cho hộ dân theo theo từng nhà tài trợ1. 

                                                           
1 Công văn số 1458-CV/BCĐ ngày 30/6/2021. 
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- Tham mưu ban hành Báo cáo số 115-BC/BCĐ ngày 02/7/2021 về tình hình, 

tiến độ thực hiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; nhà ở cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai 6 tháng đầu năm 2021. 

- Đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 

(Vietinbank) chuyển kinh phí 3.500 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 50 nhà chính sách 

đã được phê duyệt cho Ban Chỉ đạo huyện Cẩm Xuyên2. 

- Báo cáo kết quả sử dụng nguồn kinh phí tài trợ xây dựng nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị 

thiên tai cho 30 nhà tài trợ đã hỗ trợ kinh phí. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Về tiến độ xây dựng nhà văn hóa, nhà ở kiên cố cho các hộ dân. 

Bám sát Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời đôn đốc 

hướng dẫn Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai kế hoạch 

xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở cho hộ dân; tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, tiến độ giải ngân, thanh 

quyết toán nguồn kinh phí và công tác gắn biển tên nhà tài trợ. Cụ thể: 

1.1. Kết quả xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ 

- Đợt 1: Đối với 10 nhà văn hóa văn hóa cộng đồng do ca sĩ Thủy Tiên vận 

động tài trợ, hiện tại 10/10 nhà đã hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng. 

- Đợt 2 và Đợt 3: Đã khởi công xây dựng 17/20 nhà văn hóa cộng đồng. 

Trong đó: Đợt 2: 15/15 nhà. Đến nay: 8/15 nhà đã hoàn thành xây dựng3; 5/15 

nhà đang đã hoàn thành xây dựng phần thô (đạt 80-90%), đang trong quá trình 

hoàn thiện4; 2/15 đã hoàn thành xong phần móng5. 

Đợt 3: Phê duyệt hỗ trợ 05 nhà văn hóa (huyện Cẩm Xuyên: 02 nhà, Hương 

Khê: 02 nhà, Kỳ Anh: 01 nhà). Hiện tại có 2/5 nhà văn hóa6 đã khởi công xây 

dựng, 03/5 nhà văn hóa7 đang trong quá trình chuẩn bị, dự kiến khởi công vào 

đầu tháng 8/2021.  

                                                           
2 Công văn số 1505-CV/BCĐ ngày 06/7/2021. 
3Nhà văn hóa cộng đồng đã hoàn thành: Huyện Hương Khê (thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ và thôn 2, xã Hà 

Linh), huyện Vũ Quang (thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh), huyện Nghi Xuân (thôn Nam Viên, xã Xuân Viên và 

thôn 11, xã Xuân Lam), huyện Kỳ Anh (thôn Lạc Vinh, xã Kỳ Lạc; thôn Vĩnh Long xã Kỳ Khang), thị xã Kỳ 

Anh (TDP Hoàng Trinh, phường Kỳ Trinh). 
4 Nhà văn hóa cộng đồng đang hoàn thiện: Huyện Hương Sơn (thôn Tân Thủy, xã Tân Mỹ Hà; thôn Trung 

Bằng, xã Sơn Bằng), thành phố Hà Tĩnh (TDP 6, phường Hà Huy Tập), huyện Đức Thọ (thôn Phúc Xá, xã Hòa 

Lạc), Vũ Quang (Thôn 3, xã Ân Phú). 
5 Nhà văn hóa cộng đồng mới khởi công: 02 nhà văn hóa huyện Lộc Hà (thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc và 

thôn Trung Sơn, xã Hồng Lộc) do thay đổi địa điểm xây dựng tại Quyết định số 50-QĐ/BCĐ ngày 08/4/2021 

nên khởi công chậm hơn, hiện nay đã đang làm sắt, cốtpha chuẩn bị đổ mái 
602 nhà văn hóa huyện Hương Khê (Thôn Tân Thượng, xã Hòa Hải và Thôn 4, xã Hà Linh) đã khởi công xây 

dựng, đang tiến hành làm xóng . 
7 Gồm các nhà văn hóa: huyện Kỳ Anh (Thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Tây), huyện Cẩm Xuyên (Thôn Thống 

Nhất, xã Cẩm Duệ; Thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch). 
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1.2. Kết quả xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ dân 

 Đến ngày 29/7/2021, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 13 huyện, thành phố, 

thị xã, toàn tỉnhđã khởi công xây dựng: 1.888/2.053 nhà, chiếm 92% tổng số nhà 

được Ban Chỉ đạo tỉnh phê duyệt, trong đó có 1.257 nhà hoàn thành xây dựng, 

đưa vào sử dụng (chiếm 61,2%). Cụ thể: 

Đợt 1: Tổng số nhà được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt: 960 nhà (số 

nhàkhông tiến hành xây dựng: 34 nhà); số nhà thực tế được triển khai xây dựng 

trong năm 2021: 926 nhà. Tổng số nhà đã khởi công xây dựng: 909/926 nhà, 

chiếm 98,1%, trong đó có 823 nhà đã đưa vào sử dụng, chiếm 89%.  

Đợt 2:Tổng số nhàđược Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt: 1.093 nhà; số nhà 

đã khởi công xây dựng: 979/1.093 nhà, chiếm 84,1%, số nhà đã hoàn thành và 

đưa vào sử dụng: 434 nhà, chiếm 40%. 

2. Về nguồn kinh phí huy động và phân bổ nguồn kinh phí  

- Nguồn kinh phí huy động: Tổng số kinh phí theo cam kết của 34 tài trợ: 

211.340 triệu đồng, tính đến ngày 29/7/2021 số tiền đã chuyển về Tài khoản của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 167.440 triệu đồng;số kinh phí đã cam kết 

nhưng chưa chuyển cho tỉnh Hà Tĩnh: 43.900 triệu đồng (Quỹ Thiện Tâm - Tập 

đoàn Vingroup: 40.400 triệu đồng; Ngân hàng Vietinbank: 3.500 triệu đồng). 

- Về phê duyệt hỗ trợ: Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ với tổng 

kinh phí 201.330 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ xây dựng 30 nhà văn hóa cộng 

đồng kết hợp tránh bão, lũ với số tiền 60 tỷ đồng và 2.019 nhà ở cho hộ dân với 

số tiền 141.330 triệu đồng (34 nhà hộ dân đã phê duyệt nhưng không tiến hành 

xây dựng đã được Ban Chỉ đạo 22 tỉnh hủy bỏ hỗ trợ). Số kinh phí theo cam kết 

tài trợ nhưng chưa phân bổ: 10.030 triệu đồng. 

3. Kết quả giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí 

Tính đến ngày 29/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp 

tạm ứng cho Ban Chỉ đạo 13 huyện, thành phố, thị xã số tiền 114.415 triệu đồng. 

Trong đó: Số tiền cấp tạm ứng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng 35.000 triệu 

đồng (bao gồm: 10 nhà văn hóa cộng đồng đồng được phê duyệt đợt 1 cấp 

20.000 triệu đồng; 15 nhà văn hóa cộng đồng được phê duyệt đợt 2, cấp tạm 
ứng tiền 15.000 triệu đồng); số tiền cấp tạm ứng cho người có công, hộ nghèo, 

hộ bị ảnh hưởng do thiên tai đã khởi công xây dựng nhà: 79.415 triệu đồng, 

tương ứng với 1.638 nhà (bao gồm: 631 nhà cấp tạm ứng 100% kinh phí với số 
tiền 44.170 triệu đồng, 1.007 nhà cấp tạm ứng 50% kinh phí với số tiền 35.245 
triệu đồng). 

Đến nay, Ban Chỉ đạo cấp huyện đã giải ngân 50% kinh phí ban đầu, tương 

đương với tổng số tiền 25 tỷ đồng đầu tư xây dựng 25 nhà văn hóa cộng đồng 

kết hợp với phòng tránh bão lũ; giải ngân 67.550 triệu đồng đối với 1.316 hộ đã 

khởi công xây dựng nhà ở (bao gồm: 614 nhà giải ngân 100%, với tổng số tiền 

42.980 triệu đồng; 702 nhà giải ngân 50% với tổng số tiền 24.570 triệu đồng). 
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4. Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số Ban Chỉ đạo cấp huyện chưa quyết 

liệt, nhất là việc đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu và các hộ dân đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở hộ dân để kịp hoàn thành 

đưa các công trình vào sử dụng trước mùa mưa bảo vẫn chưa được các địa 

phương tập trung cao. Đến nay, vẫn còn 131 nhà ở của đối tượng người có công, 

hộ nghèo, họ bị thiên tai được phê duyệt vẫn nhưng chưa khởi công xây dựng, 

tập trung nhiều nhất là các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Đức Thọ, Hương Khê8. 

- Có nhiều hộ dân có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa nhà ở nhưng Chương trình hỗ 

trợ nhà ở theo QĐ 22-QĐ/BTV chỉ hỗ trợ xây mới nhà ở; việc hỗ trợ sửa chữa 

nhà ở sẽ xem xét trích ngân sách địa phương hoặc nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh từ Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và sẽ thực hiện sau. 

- Hiện tại nhu cầu 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 rất 

lớn nhưng kinh phí còn lại rất hạn hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu. 

- Quỹ Thiện Tâm - tập đoàn Vingroup thay đổi cách thức chuyển kinh phí 

hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở. Theo đó, Quỹ Thiện Tâm sẽ 

chuyển kinh phí hỗ trợ khi các công trình nhà văn hóa, nhà ở hoàn thiện xây 

dựng (thay vì phương thức chuyển thành 4 đợt, mỗi đợt 30 tỷ đồng). Vì vậy, 

những hộ dân sau khi hoàn thành xây dựng chưa được cấp kinh phí ngay, gây 

khó khăn cho đối tượng. 

- Căn cứ Quyết định số 61-QĐ/BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo 22 

tỉnh về phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố 

cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh (đợt 2); Quyết định số 137-QĐ/BCĐ ngày 27/5/2021 về điều chỉnh nguồn 

kinh phí đã phân bổ hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, 

lũ (đợt 2) và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do 

thiên tai (đợt 1, 2), huyện Cẩm Xuyên được phân bổ nguồn kinh phí 3.500 triệu 

đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng VietinBank để hỗ trợ xây dựng 50 nhà cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn huyện. Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1505-CV/BCĐ ngày 

06/7/2021đề nghị ngân hàng Vietinbank phê duyệt tài trợ và chuyển kinh phí hỗ 

trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình chính sách (kèm hồ sơ ban đầu của 50 hộ gia 

đình). Tuy vậy, đến nay Ngân hàng VietinBank vẫn chưa hoàn thành việc thẩm 

định và cấp tạm ứng tiền cho các hộ nên ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của các 

hộ dân và tiến độ xây dựng. 

  

                                                           
8 Số nhà chưa khởi công xây dựng:  Thạch Hà: 34 nhà, Lộc Hà: 23 nhà, Đức Thọ: 20 nhà, Hương Khê: 19 nhà, Kỳ Anh: 8 

nhà, Can Lộc: 7 nhà, Cẩm Xuyên: 6 nhà, TP Hà Tĩnh: 5 nhà, TX Hồng Lĩnh: 3 nhà, TX Kỳ Anh: 3 nhà, Nghi Xuân: 02 nhà, 

Hương Sơn: 01 nhà. 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

1. Đôn đốc Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường 

chỉ đạo, giám sát cơ sở để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng 

kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ dân, phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa 

vào sử dụng trước ngày 30/9/2021. Đặc biệt chú trọng giám sát chất lượng công 

trình và hướng dẫn các hộ dân xây dựng nhà theo thiết kế nhà chống bão, lũ đảm 

bảo chiều cao móng nhà và gác xép đối với các địa bàn thường xuyên bị ngập lũ. 

2. Đôn đốc các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện hồ sơ tạm ứng 50% 

kinh phí ban đầu cho các nhà đã khởi công xây dựng, quyết toán 50% kinh phí 

còn lại cho nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở đã hoàn thành xây dựng, cấp kinh phí 

cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để tiến hành giải ngân cho các nhà thầu và hộ dân.  

3 Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán quyết toán các công xây dựng 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho hộ dân gửivề 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để quyết toán với các nhà tài trợ. 

Trên đây là báo cáo kết quả 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 tháng 7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ 

phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22) tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 22 cấp tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Sở Lao động - TBXH; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC 

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐÔNG -TBXH 

Nguyễn Trí Lạc 
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