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V/v tháo gỡ vướng mắc trong việc 

xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết 

hợp tránh bão, lũ và nhà kiên cố cho 

hộ người có công, hộ nghèo và hộ bị 

ảnh hưởng thiên tai   

 

 

 

Kính gửi: Các Ban Chỉ đạo cấp huyện 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 

Xét đề nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên tại Văn bản số 117/UBND-

LĐTBXH ngày 15/01/2021 về việc tháo gỡ vướng mắc trong việc xây dựng nhà 

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

hộ nghèo và hộ bị ảnh hưởng thiên tai; đề xuất của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tại Văn bản số 23/BC-BCĐ ngày 26/01/2021 và Văn bản số 

266/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 05/02/2021; Ban Chỉ đạo 22 tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đối với các khu vực hạ lưu hồ, đập chứa nước và bị ngập lụt khi thực 

hiện quy trình xả lũ hồ, đập chứa nước: Thống nhất thực hiện hỗ trợ như đối với 

các khu vực thường xuyên bị ngập, lụt theo Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 

21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh. Yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo 

UBND cấp huyện phối hợp với các cơ quan liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh…) xác định cụ thể khu vực hạ lưu hồ, đập chứa nước có nhà ở thường bị 

ngập lụt khi thực hiện quy trình xả lũ để xác định các đối tượng được hỗ trợ theo 

đúng quy định. 

2. 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 trên địa bàn tỉnh được sử dụng 100% từ nguồn vận động xã hội hóa (không 

sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước). Vì vậy, đối với những hộ có nhà bị 

hư hỏng, sập đổ hoàn toàn đã được hỗ trợ theo Quyết định số 3659/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh thì không thuộc diện được xem xét hỗ trợ theo 

chương trình này; yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã huy động các nguồn lực 

khác theo quy định để hỗ trợ cho các đối tượng.  

3. Đối với các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng 

thiên tai đang ở nhà tạm bợ hoặc nhà xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù có đất ở 

ổn định từ lâu nhưng vì nhiều lý do hiện nay chưa có giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và các hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt: Yêu cầu các địa phương 

khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo đúng quy định để các hộ dân có đủ điều kiện tiếp cận chương 

trình hỗ trợ xây dựng nhà ở. 
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4. Đối với các đối tượng đã cao tuổi đang sống trong nhà tạm bợ, xuống 

cấp nghiêm trọng, không an toàn khi sử dụng, mặc dù có nhà con cái ở gần 

nhưng không đồng ý về ở với con vì nhiều lý do như nhà con chật chội đông 

người, khó khăn trong việc hòa hợp với con cái…”:  Yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp 

huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã chỉ đạo UBND cùng cấp soát xét kỹ điều kiện và 

hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng để xem xét việc hỗ trợ đảm bảo công khai, 

minh bạch, công bằng và theo quy định; tuyệt đối không thực hiện hỗ trợ đối với 

các trường hợp cố tình tách hộ để lợi dụng chính sách hỗ trợ. 

 Yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã chỉ đạo UBND cùng 

cấp căn cứ Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 

tỉnh và Văn bản này để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các Thành viên BCĐ 22 tỉnh, 

- Chánh VP, PVP UBND tỉnh (phụ trách), 

- Lưu: VT, XD1. 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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