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                          Kính gửi: 

- Tập đoàn Vingroup; 

- Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup. 

Được sự thống nhất của Tập đoàn Vingroup về việc hỗ trợ 120 tỷ đồng 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; Ban Chỉ 

đạo 22 tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ 

đạo các địa phương triển khai khởi công xây dựng 15 nhà văn hóa và 960 nhà ở 

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

Để kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện đúng tiến độ xây 

dựng nhà văn hóa, nhà ở, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) kính đề nghị Tập đoàn Vingroup chuyển kinh phí hỗ trợ 

cho địa phương như sau: 

Đợt 1: Quỹ Thiện tâm đã chuyển 30 tỷ đồng ngày 24/11/2020. 

Nội dung: Hỗ trợ 15 nhà văn hóa (với số tiền 2 tỷ đồng/nhà), bao gồm: 14 

nhà văn hóa theo Quyết định số 07-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh 

về phân bổ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 

2) và nhà văn hóa thôn Phúc Xá, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ. 

Đợt 2: 33,6 tỷ đồng (50% kinh phí hỗ trợ cho 960 nhà cho người có công, 

hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ngày 

09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã hoàn thành xây dựng xong phần móng). 

Thời gian đề nghị chuyển kinh phí trước 10/3/2021. 

Đợt 3: 33,6 tỷ đồng (50% số kinh phí còn lại hỗ trợ cho 960 nhà cho người 

có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo Quyết định số 08-QĐ/BCĐ 

ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh). Thời gian đề nghị chuyển kinh phí 

trước 15/4/2021. 

Đợt 4. 22,8 tỷ đồng, thời gian dự kiến chuyển kinh phí trước 30/4/2021 sau 

khi có Quyết định phê duyệt của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh. 

(Có quyết định của UBND tỉnh, danh sách đề nghị hỗ trợ gửi kèm) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

22 tỉnh) báo cáo và kính để nghị Quỹ Thiện Tâm xem xét, hỗ trợ./. 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Tổ giúp việc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 22; 

- Lưu: VT, Bộ phận Thường trực BCĐ 22 tỉnh. 

TRƯỞNG BỘ PHẬN  

THƯỜNG TRỰC 

 

  
  

 

 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH 

Nguyễn Trí Lạc 



 


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2021-02-24T14:11:17+0700


		solaodong@hatinh.gov.vn
	2021-02-24T14:12:21+0700




