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V/v đôn đốc thực hiện xây dựng 

 nhà văn hóa, nhà ở cho hộ dân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Hà Tĩnh, ngày   01 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

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

 

Thực hiện Thông báo số 05-TB/BCĐ ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo 22 về 

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo 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 tại cuộc họp ngày 15/3/2021; Sở 

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

22) đề nghị các tổ chức, đơn vị nêu trên kịp thời tập trung chỉ đạo tổ chức thực 

hiện các nội dung sau đây: 

1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ 

đạo 22, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức xác minh, thẩm định danh sách đề 

xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại 

do thiên tai (đợt 2): 1.227 nhà (Trong tổng số rà soát ban đầu 2.187 nhà, đã phê 

duyệt danh sách hỗ trợ 960 nhà theo Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ngày 

09/02/2021 của BCĐ 22), hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, bao gồm: (1) báo cáo kết 

quả thẩm định; (2) danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ đã được thẩm địnhgửi Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/4/2021 trình Ban Chỉ đạo 22 

phê duyệt. 

2. Sở Xây dựng 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ đã được phê duyệt tại các địa phương. 

- Phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, khảo sát, thẩm định, 

lựa chọn địa phương, đề xuất xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, 

lũ (đợt 3), ưu tiên các địa phương ở vùng thấp, trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng 

do thiên tai, gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

10/4/2021, trình Ban Chỉ đạo 22 để có chủ trương thực hiện. 

Hồ sơ bao gồm:(1) Tờ trình đề nghị; (2) Danh sách đề nghị; (3) Biên bản 

thẩm định của Sở Xây dựng đối với từng huyện, thành phố, thị xã; (4) Biên bản 

họp hộ dân. 



- Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị giải 

ngân kinh phí sau khi được phê duyệt (theo các danh mục được quy định tại 

Công văn số 345-CV/BCĐ ngày 24/02/2021). 

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

- Khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà 

văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở cho hộ dân đã được Ban Chỉ 

đạo 22 phê duyệt; phấn đấu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày 

30/6/2021. Đồng thời tổ chức gắn biển tên cho nhà văn hóa cộng đồng, nhà ở 

cho hộ dân đã hoàn thành (có văn bản hướng dẫn cụ thể riêng). 

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát, lựa chọn theo thứ tự ưu tiên đề xuất hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 3) và nhà ở cho hộ dân 

(đợt 2): 1227 nhà (số còn lại, sau khi đã được phê đợt 1 trong tổng số 2.187 nhà 

đã được rà soát ban đầu); chủ động đề nghị Sở Xây dựng thẩm định lựa chọn địa 

điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành 

thẩm định nhà ở hộ dân đợt 2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà văn hóa (đợt 3), nhà ở 

(đợt 2), gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/4/2021 xem 

xét, trình Ban Chỉ đạo 22  tỉnh ra quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ. 

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở hộ dân bao gồm: (1) Quyết định phê 

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

đạo cấp huyện ký; (2) Danh sách đối tượng đề nghị; (3) Biên bản thẩm định của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với từng huyện, thành phố, thị xã. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toánnhà văn hóa, nhà ở cho 

hộ dân đã được phê duyệt: 

+ Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ: thanh quyết toán 10 nhà 

văn hóa cộng đồng (đợt 1) do ca sỹ Thủy Tiên vận động tài trợ sau khi hoàn 

thành xây dựng; hoàn thiện hồ sơ đề nghị chuyển 50% kinh phí ban đầu 25 nhà 

văn hóa do Vingroup tài trợ (đợt 2) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 06/4/2021 (theo các danh mục được quy định tại Công văn số 345-

CV/BCĐ ngày 24/02/2021). 

+ Nhà ở hộ dân:  

* Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị thanh quyết toán 50% kinh phí còn lại đối với 

329 nhà ở hộ dân đã được chuyển kinh phí trước Tết Nguyên đán. 

* Tờ trình, danh sách, hồ sơ đề nghị giải ngân 50% kinh phí ban đầu của 

các hộ gia đình đã khởi công xây dựng trong số 631/960 nhà đã được phê duyệt 

nhưng chưa được chuyển kinh phí hỗ trợ, gửi về Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội trước ngày 08/4/2021. Thành phần hồ sơ theo quy định tại điểm 2.3.1, 

phần III Hướng dẫn số 121-HĐ/BCĐ ngày 21/12/2021 của Ban Chỉ đạo 22. 

Lưu ý: Các địa phương không gửi hồ sơ kịp thời theo thời gian nêu trên, 

nhà tài trợ không chuyển tiền hỗ trợ xây dựng. 



- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, báo 

cáo năm về Ban Chỉ đạo 22 (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo 

mẫu 01, 02 gửi kèm). Thời gian thực hiện các báo cáo: báo cáo tháng gửi trước 

ngày 20 hàng tháng; báo cáo quý gửi trước ngày 20 tháng cuối quý; báo cáo 6 

tháng gửi trước ngày 30/5; báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 30/8 và báo cáo năm 

gửi trước ngày 15/11. 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Chỉ đạo các 

huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, thực hiện đúng tiến độ. 

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 

TRƯỞNG BỘ PHẬN 

 

 
  

 

 

 

 
 



Biểu số 01 

 

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…. 

 

1.Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo 

2.  Công tác triển khai, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

3. Quy trình, tổ chức điều tra, rà soát  

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. Nhiệm vụ thời gian tới 

9. Kiến nghị đề xuất 

Nơi nhận: 

- ……….; 

- Lưu: …. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO 

HUYỆN………..…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /BC-BCĐ …………, ngày      tháng    năm 2021 
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