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     Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 Để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ đảm bảo chất lượng, tiến bộ thi công và tăng cường sự tham gia 

giám sát của người dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng Bộ phận 

Thường trực Ban Chỉ đạo 22) đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã 

chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng cấp huyện, thành phố, thị xã và UBND các 

xã, phường, thị trấn được hỗ trợ đầu tư xây dựng thực hiện một số nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Về hồ sơ xây dựng: ngày 05/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội (Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22) đã có Công văn số 

09/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã gửi hồ sơ 

xây dựng nhà văn hóa trước khi khởi công xây dựng. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 

5 huyện (Can Lộc, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh) gửi 

hồ sơ về sở theo quy định.  

Hồ sơ bao gồm: (1) Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, (2) 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, (3) 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng, (4) Quyết định phê 

duyệt đơn vị thi công gói thầu xây lắp, giám sát, (5) Mẫu lựa chọn thiết kế xây 

dựng do Sở Xây dựng quy định, (6) Biên bản họp thôn, xóm, tổ dân phố, (7) Bản 

cam kết của nhà thầu. 

Đề nghị BCĐ các huyện, thành phố , thị xã còn lại chỉ đạo Ban quản lý dự 

án cấp huyện hoàn thiện và gửi hồ sơ xây dựng nhà văn hóa về Sở trước ngày 

02/3/2021.  

2. Niêm yết công khai thông tin 

2.1. Thông tin niêm yết 

- Thông tin nhà tài trợ (căn cứ Quyết định phê duyệt của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh). 

- Thông tin nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn, giám sát. 

- Bản vẽ thiết kế thi công xây dựng công trình. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình, tổng mức đầu 

tư xây dựng công trình. 



2.2. Thời gian niêm yết 

Trong suốt quá trình xây dựng công trình (từ khi khởi công đến lúc nghiệm 

thu bàn giao công trình). 

2.3. Địa điểm niêm yết 

Các thông tin được niêm yết tại trụ sở của UBND cấp xã và tại địa điểm xây 

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

Đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Ban quản lý dự án 

xây dựng cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ đầu tư xây dựng 

thực hiện./. 

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 theo QĐ 48/QĐ-SLĐTBXH; 

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