
 

 

     TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH  

                 * 

     Số 02-QĐ/BCĐ 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  

 Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 12 năm 2020 

 

                                   QUYẾT ĐỊNH 
       Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 
                                                      ----- 

 
 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

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 Tỉnh ủy về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo 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 Hà Tĩnh; 

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

định số 01-QĐ/BCĐ, ngày 17/12/2020; 

Xét đề nghị của Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo, 
 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT ĐỊNH 
 

 

Điều 1. Nguyên tắc phân công, thực hiện nhiệm vụ 

Việc phân công nhiệm vụ căn cứ vào chức danh, vị trí công tác, bảo đảm 

tính toàn diện, trên cơ sở công tác chuyên môn đang đảm nhiệm của các thành 

viên Ban Chỉ đạo gắn với các thành viên Đoàn công tác của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Căn cứ tình hình thực tế, Trưởng Ban Chỉ đạo có thể xem xét điều chỉnh 

việc phân công các thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp để bảo đảm thực hiện 

có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể  

1. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 

Phụ trách chung, chủ trì, điều hành, kết luận các cuộc họp và quyết định 

các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ 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. 

Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; đề 

nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo. 

Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt động của Ban 

Chỉ đạo. 
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2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo  

2.1. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 

Thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động Ban Chỉ đạo khi Trưởng ban 

đi vắng hoặc khi được ủy quyền. 

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của 

Ban Chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công; khi phát sinh những vấn đề lớn, 

vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời Trưởng ban để xem xét giải quyết. 

Thay mặt Trưởng ban ký các văn bản để giải quyết công việc đã được ủy 

quyền hoặc lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công. 

Cùng Thường trực Ban Chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực để thực 

hiện chủ trương 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.  

2.2. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách văn hóa - 

xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa - 

xã hội của tỉnh, giúp Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo thực 

hiện chương trình, kế hoạch 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; khi phát sinh những vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo 

kịp thời Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực để xem xét giải quyết. 

Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây 

dựng, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ 

do Ban Chỉ đạo 22 giao; phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ trên cơ sở 

kết quả rà soát, thẩm định, thống kê 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; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời có các phương án, 

giải pháp khắc phục những vướng mắc phát sinh (nếu có). 

3. Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo  

3.1. Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
(Trưởng Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo) 

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, triển khai và tổng hợp chung tình 

hình thực hiện kế hoạch 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. 

Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát, thẩm định chính xác danh sách 

hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai có nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng và 

chưa được nhà nước hỗ trợ; hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ 

nghèo có nhà ở dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi 

sử dụng và có nhu cầu xây dựng nhà ở; phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy 
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ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát, thẩm định chính xác 

danh sách nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tham mưu xây dựng kế hoạch 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.  

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, 

sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí huy động 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. 

Tham mưu Ban Chỉ đạo phân bổ kinh phí cho ban chỉ đạo các huyện, 

thành phố, thị xã để thực hiện. Tổng hợp tiến độ thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo 

và Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Phối hợp thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ 

thực hiện tại huyện Vũ Quang. 

3.2. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Chỉ đạo 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 Kế hoạch hỗ 

trợ 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 trên địa bàn tỉnh.  

Chỉ đạo thẩm định độc lập kết quả khảo sát nhu cầu xây dựng nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhu cầu xây dựng nhà ở kiên cố cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai của các huyện, thành 

phố, thị xã; giám sát và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện giám sát 

trong quá trình thực hiện Kế hoạch.  

Chỉ đạo cân đối nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ khắc 

phục lũ lụt, làm nhà ở hiện chưa triển khai, đề xuất cấp có thẩm quyền để 

chuyển cho các địa phương 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 

trên địa bàn tỉnh.  

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức chính 

trị - xã hội hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Vũ Quang. 

3.3. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Chủ trì lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực 

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 toàn tỉnh. Chỉ 

đạo theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận xã hội phản ánh, tham mưu đề xuất xử 

lý những vấn đề phát sinh liên quan. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Cẩm Xuyên. 
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3.4. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh  

Chủ trì chỉ đạo công tác giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện Kế hoạch 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 tại các 

huyện, thành phố, thị xã. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ 

chức chỉ đạo công tác tiếp dân, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các khiếu nại, 

tố cáo và kiến nghị của công dân về việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Hương Sơn. 

3.5. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai công tác vận động Nhân 

dân tham gia 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 toàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Đức Thọ. 

3.6. Đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

Giúp Trưởng ban theo dõi, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ. 

Soát xét các văn bản trước khi trình Trưởng ban xem xét ký ban hành. Ký 

ban hành một số loại văn bản do Trưởng ban giao. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Lộc Hà. 

3.7. Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Giúp các Phó Trưởng ban theo dõi, đôn đốc các thành viên là giám đốc, thủ 

trưởng các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ. 

Soát xét các văn bản trước khi trình các Phó Trưởng ban xem xét ký ban 

hành. Ký ban hành một số loại văn bản do Phó Trưởng ban giao. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Thạch Hà. 

3.8. Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng 
Chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thiết kế 

mẫu xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ. Tùy vào điều 

kiện 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 bão, lũ…) 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 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát, thẩm định danh sách 

nhu cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; hướng dẫn các 

địa phương quy trình thực hiện hồ sơ thiết kế, dự toán và quy trình giám sát, 

nghiệm thu xây dựng. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại thị xã Kỳ Anh. 
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3.9. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng 

Quy chế quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí huy động 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; hướng dẫn các sở, ngành, địa 

phương triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến tài chính. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Nghi Xuân. 

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

4.1. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh 

Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch bảo đảm an 

ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở những thôn, xóm, tổ dân phố có đối tượng 

được hỗ trợ xây dựng nhà ở; huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ trong ngành 

hỗ trợ về ngày công lao động, vận động hỗ trợ 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. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Hương Khê. 

4.2. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, 

thị xã huy động lực lượng trong ngành hỗ trợ về ngày công lao động, vận động 

hỗ trợ 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. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại thị xã Hồng Lĩnh. 

4.3. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu 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 đối với 

xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ.  

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại thành phố Hà Tĩnh. 

4.4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp Công an địa phương bảo đảm an 

ninh, trật tự trên địa bàn; huy động lực lượng trong ngành hỗ trợ về ngày công 

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

các huyện biên giới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian yêu cầu. 

Phối hợp tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện tại huyện Hương Sơn. 

4.5. Đồng chí Giám đốc Sở Ngoại vụ 

Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, huy động nguồn lực từ các tổ 

chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để góp 

phần thực hiện Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ; nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai 

trên địa bàn tỉnh. 
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Phối hợp tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện tại huyện Hương Sơn. 

4.6. Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn   

Chỉ đạo và huy động lực lượng thanh niên trên địa bàn các huyện, thành 

phố, thị xã hỗ trợ về ngày công lao động, 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. 

Phối hợp tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện tại huyện Nghi Xuân. 

4.7. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã huy động các hội 

viên hỗ trợ về ngày công lao động, 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. 

Phối hợp tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện tại huyện Hương Khê. 

4.8. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã huy động các 

đoàn viên công đoàn hỗ trợ về ngày công lao động, 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. 

Phối hợp tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện tại huyện Cẩm Xuyên. 

4.9. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố, thị xã huy động các 

hội viên hỗ trợ về ngày công lao động, 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. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Can Lộc. 

4.10. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các huyện, thành phố, thị xã huy động các 

hội viên hỗ trợ về ngày công lao động, 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. 

Chủ trì, phối hợp các ngành tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, 

kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện tại huyện Kỳ Anh. 

4.11. Đồng chí Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh 

Tổ chức vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng 

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

hưởng do thiên tai. 

Phối hợp tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ, giám sát, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện tại huyện Lộc Hà. 
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4.12. Các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy (thành viên Ban Chỉ đạo) 
Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện do đồng chí bí thư huyện, 

thành, thị ủy làm Trưởng ban. Phân công thành viên trực tiếp phụ trách các địa 

bàn dân cư để chỉ đạo thực hiện làm nhà ở tại 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. 

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, khách quan về 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 chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự, 

đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công lao động, huy động 

kinh phí (nếu có) để triển khai đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. 

Chỉ đạo chính quyền cùng cấp bố trí ngân sách địa phương cho các hoạt 

động quản lý của Ban Chỉ đạo và các hoạt động cần thiết, có liên quan. 

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng và thực 

hiện nhiệm vụ được phân công theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo; 

cùng Thường trực Ban Chỉ đạo huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện; 

định kỳ báo cáo kết quả cho Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Bộ phận 

Thường trực (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và báo cáo đột xuất khi 

có yêu cầu. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3, 

- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 

- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội,  

  Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, 

- Các huyện, thành, thị ủy, 

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, BCĐ. 

             BÍ THƯ TỈNH ỦY 

kiêm 

TRƯỞNG BAN 

 

 

(Đã ký) 

 

 

   Hoàng Trung Dũng 
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