
BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH 

BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC 

Số: 617-CV/BCĐ 

V/v đôn đốc thực hiện Thông báo  

số 05-TB/BCĐ của BCĐ 22 tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Tĩnh, ngày  29 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Theo tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát đề nghị hỗ trợ xây mới 

2.187 nhà ở kiên cố cho các hộ dân của các huyện, thành phố, thị xã. Trong đó, đã 

có 960 nhà đã được phê duyệt danh sách, hỗ trợ kinh phí Đợt 1 theo Quyết định 

số 08-QĐ/BCĐ ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh. Số còn lại 1.227 nhà 

chưa được thẩm định, đề nghị hỗ trợ (có biểu tổng hợp kèm theo). 

 Để kịp trình Ban Chỉ đạo 22 phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở Đợt 

2; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ 

đạo 22) đề nghị các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương phối hợp Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ 1.227 nhà nói trên, đề nghị Ban 

Chỉ đạo 22 phê duyệt danh sách hỗ trợ. Hồ sơ đề nghị bao gồm: (1) Quyết định 

phê duyệt danh sách đề nghị hỗ trợ xây mới do Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng 

Ban Chỉ đạo huyện ký; (2) Biên bản thẩm định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh đối với từng huyện, thành phố, thị xã. 

Đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức 

triển khai, thực hiện và gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 10/4/2021./. 

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 

TRƯỞNG BỘ PHẬN 

THƯỜNG TRỰC 

 

 
  

 

 

 

Giám đốc Sở LĐ - TB&XH 

Nguyễn Trí Lạc 
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