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Kính gửi: Ban Chỉ đạo 22 các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về việc đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với phòng, tránh bão lũ 

và xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên 

tai, phấn đấu trước ngày 30/9/2021 hoàn thành các hạng mục công trình để đưa 

vào sử dụng trước mùa mưa bão, góp phần quan trọng giúp các đối tượng và nhân 

dân có cuộc sống ổn định và hạn chế đến mức thấp nhất thiên tai lũ lụt. Thời gian 

qua, cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - 

xã hội đã vào cuộc quyết liệt, nhất là việc huy động nguồn lực từ cơ sở và ngày 

công lao động để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng đảm bảo khang trang và xây 

dựng nhà ở cho các hộ dân đảm bảo kiên cố và phòng tránh bão lũ. Đến nay, đã 

có 18/30 nhà văn hóa cộng động đồng đưa vào sử dụng và 12 nhà đang hoàn 

thiện; 1.257 nhà ở của đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên 

tai đã hoàn thành đưa vào sử dụng (chiếm 61,2 % tổng số nhà được phê duyệt hỗ 

trợ); 631 nhà đang trong quá trình hoàn thiện 

Tuy vậy, so với yêu cầu của Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh thì tiến độ  

hoàn thành các công trình trước mùa mưa bão là khó có khã năng đạt được, nếu 

như Ban Chỉ đạo các địa phương không tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. 

Trong đó, riêng đối với hạng mục công trình xây dựng nhà ở kiên cố cho đối 

tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hai do thiên tai, tính đến ngày 

31/7/2021 vẫn còn 131 nhà chưa khởi công xây dựng, cụ thể các huyện như sau: 

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, Nghi Xuân: 02 nhà, Hương Sơn: 

01 nhà, thị xã Hồng Lĩnh: 3 nhà, thị xã Kỳ Anh: 3 nhà, thành phố Hà Tĩnh: 5 nhà. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo 22  tỉnh, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội (Trưởng bộ phận Thường trực) đề nghị Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo đối với các chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng Nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp với phòng, tránh bão lũ về việc đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình, đồng thời chú trọng việc giám sát chất lượng công trình, phấn đấu 

hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày 30/9/2021.  
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2. Phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 22 cấp huyện trực tiếp 

làm việc với Ban Chỉ đạo và UBND cấp xã về nguyên nhân chậm tiến độ khởi 

công xây dựng nhà ở kiến cố của đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng thiên tai và giải pháp khắc phục thời gian.  

3. Tiếp tục vận động các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn 

thể huy động nguồn lực, đóng góp ngày công để hỗ trợ các đối tượng có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn không thể có nguồn lực đối ứng để xây dựng nhà (ngoài 

phần hỗ trợ 70 triệu đồng của Ban Chỉ đạo 22 tính) nhằm tạo điều kiện xây dựng 

mới nhà ở đảm bảo yêu cầu 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. 

4. Tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách những hộ gia đình đã được Ban 

Chỉ đạo 22 tỉnh phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng không xây dựng. Quá trình 

rà soát phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và lập thành biên bản, nêu rõ lý do 

không xây dựng để báo cáo Ban Chỉ đạo 22 tỉnh (theo mẫu 01gửi kèm). Trường 

hợp các hộ dân được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà nhưng không xây dựng vì các 

lý do chính đáng thì đề xuất phương án hỗ trợ các hộ gia đình khác có đủ tiêu chí 

hỗ trợ theo quy định của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh (theo mẫu 02 gửi kèm). 

5. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở 

cho hộ dân đã hoàn thành xây dựng (theo mẫu 03 gửi kèm) để kịp thời chuyển 

kinh phí cho Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã, đồng thời quyết toán với 

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup và các nhà tài trợ khác. 

6. Lập hồ sơ, tờ trình đề nghị tạm ứng 50% kinh phí đối với 05 nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ đợt 3 (theo Hướng dẫn liên ngành số 164/HDLN-
TC-LĐTBXH ngày 20/4/2021 của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội); tờ trình, danh sách đề nghị tạm ứng kinh phí đối với nhà ở được phê 

duyệt đã khởi công xây dựng (theo mẫu 04 gửi kèm). 

Đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai 

thực hiện kịp các nội dung nêu trên, gửi văn bản, hồ sơ, danh sách về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp báo cáo Ban 

Chỉ đạo 22 tỉnh và các nhà tài trợ. 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ 22 tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Sở Lao động - TBXH; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Lưu: VT. 
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