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                   Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2021 

      Về kinh phí hỗ trợ xây dựng 

nhà văn hóa cộng đồng (đợt 2) và nhà ở (đợt 1) 

 
 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 32/TTr-

SLĐTBXH, ngày 22/01/2021 về việc đề nghị phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 

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

có công, hộ nghèo và hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh (đợt 1), đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 

có ý kiến: 

1. Đồng ý phê duyệt danh sách và phân bổ 26.000.000.000 đồng (hai mươi sáu 

tỷ đồng) từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup và các tập đoàn, doanh nghiệp để 

hỗ trợ xây dựng 13 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 2) như đề 

xuất tại Tờ trình số 32/TTr-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Đồng ý phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Tập 

đoàn Vingroup và các tập đoàn, doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng mới nhà ở kiên 

cố cho hộ người có công, hộ nghèo và hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn 

tỉnh (đợt 1) với mức 70 triệu đồng/nhà. 

Yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan rà soát kỹ và chuyển kinh phí hỗ 

trợ cho các hộ đã xây dựng nhà ở trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Sau khi 

xây dựng xong nhà văn hóa, nhà ở, tổ chức gắn biển tên các đơn vị tài trợ.  

3. Về hỗ trợ sửa chữa nhà ở: Sẽ xem xét trích ngân sách hoặc nguồn Quỹ Cứu 

trợ tỉnh từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và sẽ thực hiện sau. 

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời hoàn chỉnh các dự 

thảo văn bản, trình đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh xem xét ký ban hành; đồng thời theo dõi, đôn 

đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh.   

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, 

- Sở Xây dựng, 

- Các thành viên BCĐ 22 tỉnh, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

   K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  
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Trần Đình Thuyên 
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