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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình triển khai 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 Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo 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 (Ban chỉ đạo 22 tỉnh); Hướng dẫn 

số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về 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; 

Quyết định của Ban Chỉ đạo 22 về việc phê duyệt danh sách, kinh phí để hỗ trợ 

xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên 

tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch tổ chức kiểm tra 

việc triển khai thực hiện 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 tại các huyện, thành phố và thị xã, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện việc 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 tại các huyện, thành phố, thị xã theo Hướng dẫn số 

121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và các văn bản liên 

quan; kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém để kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

- Trên cơ sở kiểm tra, giám sát xác định được mức độ đạt được theo mục 

tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; tìm ra các nguyên nhân của kết quả 

đạt được, tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp phù hợp. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra đảm bảo tính khách quan, trung thực, sau khi kết thúc 

đợt kiểm tra có kết luận báo cáo Ban Chỉ đạo 22, UBND tỉnh. 

- Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên theo 

định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định. 
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- Kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp 

luật, đảm bảo chất lượng, khách quan, không gây trở ngại đến các hoạt động của 

địa phương. 

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các đơn vị, địa phương trong tổ 

chức 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: triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo 22, việc thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

và ban hành các văn bản, quản lý nguồn vốn, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ; 

phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. 

- Quy trình điều tra, rà soát xác định đối tượng ưu tiên hỗ trợ, tiến độ thực 

hiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; nhà ở cho hộ dân. 

- Việc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện và các nội dung liên quan khác (nếu có). 

2. Phương pháp kiểm tra  

- Thu thập các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo của địa phương được 

kiểm tra về thực hiện Chương trình; các báo cáo kiểm tra, giám sát, đánh giá và 

các tài liệu có liên quan. 

- Tham vấn cán bộ xã, thôn: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, 

thành viên Ban Chỉ đạo và trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố. 

- Tham vấn các đối tượng thụ hưởng để đánh giá mức độ tiếp cận và thụ 

hưởng các chính sách. 

- Kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình xây dựng.  

- Kiểm tra thực tế việc điều tra, rà soát xác định đối tượng thụ hưởng tại   

địa phương, cơ sở (trực tiếp kiểm tra tại một số thôn).    

III. THỜI GIAN KIỂM TRA, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 03/3/2021 (01 buổi/huyện; sẽ có thông báo 

lịch cụ thể). Buổi sáng đoàn làm việc bắt đầu 7h30’; buổi chiều bắt đầu từ lúc 

14h00’. 

Đầu buổi kiểm tra đoàn sẽ làm việc với xã và kiểm tra nhà văn hóa cộng 

đồng, nhà ở các hộ dân (mỗi huyện, thành phố, thị lựa chọn 02 xã và mỗi xã lựa 

chọn 5 - 10 hộ gia đình); thời gian còn lại đoàn sẽ làm việc với UBND huyện, 

thành phố, thị xã. Đề nghị các huyện, thành phố, thị xã cử thành phần tham dự 

của cấp huyện và các hồ sơ cần thiết về làm việc tại UBND các xã, phường, thị 

trấn được kiểm tra. 

  2. Địa điểm: Tại 13 huyện, thành phố, thị xã. 
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3. Thành phần 

3.1. Cấp tỉnh 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ giúp việc cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở. 

- Các Sở, ngành: Mời đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách của các phòng 

chuyên môn thuộc  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tài chính và Sở Xây dựng 

3.2. Ở huyện, thành phố, thị xã 

- Đại diện lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. 

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Ban Quản lý dự án công trình xây dựng các huyện, thành phố, thị xã. 

3.3. Ở xã, phường, thị trấn 

- Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn. 

- Thôn trưởng các thôn, xóm, tổ dân phố. 

IV. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ 

1. Kế hoạch và các văn bản triển khai công tác   

2. Hồ sơ thực hiện các công trình xây dựng nhà văn hóa 

- Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Biên bản họp thôn, xóm, tổ dân phố;  

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;  

- Hợp đồng thi công;  

- Bản cam kết của nhà thầu; 

3. Hồ sơ rà soát, xác định đối tượng ưu tiên hỗ trợ: 

- Phiếu khảo sát đối với từng hộ gia đình; 

- Hồ sơ nhà ở của các hộ gia đình theo quy định của BCĐ 22 (Hướng dẫn 

121-HD/BCĐ và các văn bản liên quan). 

- Tờ trình, danh sách đề nghị hỗ trợ của UBND cấp xã; 

- Kết quả niêm yết công khai tại cơ sở; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra thẩm định của các tổ thẩm định; 

- Biên bản thẩm định giữa Ban Chỉ đạo cấp huyện và UBMTTQ tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1.1. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới 

 - Chủ trì phối hợp với Văn phòng, phòng Kế hoạch - Tài chính, các thành 

viên tổ giúp việc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 22 (theo Quyết định số 

48/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/01/2021) xây dựng kế hoạch, đề cương báo cáo, 

biên bản làm việc và thông báo cho các huyện, thành phố, thị xã về nội dung, 
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thời gian và thành phần đoàn kiểm tra; tham mưu mời lãnh đạo và đại diện các 

Phòng chuyên môn của các Sở, ngành liên quan tham gia. 

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra. 

- Theo dõi, tổng hợp, thông báo kết quả kiểm tra tới các huyện, thành phố, 

thị xã, báo cáo kết quả kiểm tra cho Ban Chỉ đạo 22 và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí, hướng dẫn thủ tục thanh 

quyết toán hoạt động kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố, thị xã. 

1.3. Văn phòng giám sát quá trình hoạt động kiểm tra, bố trí phương tiện 

phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát; trường hợp không bố trí phương tiện thì 

các thành viên tham gia đoàn kiểm tra được thuê xe ngoài hoặc thanh toán theo 

chế độ khoán kinh phí xăng, xe. 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã 

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã báo cáo kết quả thực hiện 

theo đề cương và hệ thống biểu mẫu gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trước ngày 01/03/2021. 

- Chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các 

phòng, ban liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc 

với Đoàn kiểm tra. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã và các phòng, chuyên môn 

được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch./. 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBMMTQ tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Văn phòng, KH-TC, BTXH-TE-BĐG; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Hữu Công 
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BAN CHỈ ĐẠO 

HUYỆN………..…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:            /BC-BCĐ ………….ngày          tháng        năm 2020 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

  Tình hình 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 huyện…. 

 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-SLĐTBXH ngày 25/ 02/2021 của Sở Lao động-

TB&XH) 

 

1. Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn hướng dẫn tổ chức 

thực hiện. 

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc của các thành viên 

Ban Chỉ đạo 

3. Quy trình, tổ chức điều tra, rà soát xác định đối tượng ưu tiên  

4. Công tác kiểm tra, giám sát. 

5. Tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; nhà ở 

hộ dân. 

6. Những ưu điểm đạt được 

7. Tồn tại, khó khăn vướng mắc 

8. Kiến nghị đề xuất 

Nơi nhận: 

- ……….; 

- Lưu: …. 

TRƯỞNG BAN 
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