
   

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo,        

hộ bị ảnh hưởng do thiên tai đã khởi công xây dựng 
 

TRƯỞNG BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH 

 
 

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 cấp tỉnh); 

Căm cứ Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 20/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 cấp 

tỉnh ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

Thực hiện Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 

cấp 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; Công văn số 90-CV/VPTU ngày 05/02/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về kinh phí hỗ trợ nhà văn hóa cộng đồng (đợt 2) và nhà ở (đợt 1); 

 Xét đề nghị của Tổ giúp việc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 22 và Ban 

Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, bộ phận Thường 

trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh chuyển số tiền: 23.030 triệu đồng (Hai mươi ba tỷ, ba 

mươi triệu đồng) từ nguồn tài trợ của tập đoàn Vingroup cho Ban Chỉ đạo các 

huyện: Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương 

Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh (Tài khoản: Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) để hỗ trợ cho 329 hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai đã khởi công xây dựng nhà ở với mức hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã tại Điều 1 có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xây 

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

đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, đúng thời gian quy định, căn cứ tiến độ 

triển khai xây dựng để tiến hành giải ngân cho UBND cấp xã theo quy định, báo 
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cáo định kỳ kết quả xây dựng, về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng 

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, nhà tài trợ.  

Điều 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo 

các huyện: Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, 

Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh thị xã Kỳ Anh; Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, các chi nhánh cấp huyện; Các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Ban Chỉ đạo 22 tỉnh, 

- Giám đốc, các PGĐ Sở, 

- Tổ giúp việc cơ quan Thường trực BCĐ 22, 

- Lưu VT, BTXH-TE-BĐG, KHTC. 
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