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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựngnhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; 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 kết quả kiểm tra, thẩm định của UBMTTQ tỉnh tại Văn bản số 03/BC-

MTTQ-BTT ngày 13/01/2021,ý kiến đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 

112/SXD-QLN&VLXD3 ngày 13/01/202; Quyết định phê duyệt danh sách đề 

nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 32/TTr-SLĐTBXH ngày 

22/01/2021 đề nghị Ban Chỉ đạo 22 tỉnh ban hành Quyết định phân bổ nguồn kinh 

phíhỗ 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 ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Tuy nhiên, ngày 05/02/2021,Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo 22 tỉnh có 

hướng dẫn giải ngân nguồn kinh phí tại Văn số 90-CV/VPTU và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số 692/UBND-XD1ngày 03/02/2021 về việc bổ sung hỗ 

trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh lũ huyện Nghi Xuân; Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội bãi bỏ nội dung tại tờ số 32/TTr-SLĐTBXH 

ngày 22/01/2021; đồng thời tham mưu UBND tỉnh trình Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phê 

duyệt danh sách,kinh phí từ nguồn hỗ trợ của tập đoàn Vingroup để xây dựng 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ (đợt 2),nhà ở kiên cố cho người có 

công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai (đợt 1) với tổng số tiền 95,2 tỷ 

đồng, cụ thể: 

1. Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ: 14 nhà, với số tiền 28 tỷ dồng. 

2. Xây mới 960 nhà ở cho hộ gia đình: tổng số tiền 67,2 tỷ đồng, trong đó: 

hộ người có công 372 nhà, hộ nghèo 361 nhà, hộ có nhà bị thiệt hại do thiên tai 

gây ra 227 nhà. 

(Có dự thảo Quyết định phân bổ chi tiết kèm theo) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo và kính trình Thường trực 

Ban Chỉ đạo 22, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo 22; 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH,  

HĐND và UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các đ/c PGĐ; 

- Lưu: VT, Ph.BTXH-TE-BĐG. 
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