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Kính gửi: Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã. 

Để đẩy nhanh tiến độ 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   

hoàn thành trước mùa mưa bão; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Trưởng 

Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) kính đề nghị Ban Chỉ đạo và UBND 

các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây: 

1. Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và Ban Chỉ đạo các xã, 

phường, thị trấn triển khai kịp thời Quyết định số 61-QĐ/BCĐ ngày 04/5/2021 

của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh về phê duyệt Đợt 2 danh sách hỗ trợ xây dựng 1.093 

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

Hướng dẫn, đôn đốc các hộ dân tổ chức xây dựng nhà theo thiết kế xây dựng 

nhà kiên cố đảm bảo phòng, chống bão, lũ; đặc biệt lưu ý chiều cao móng nhà, 

gác xép đối với các địa bàn thường xuyên bị ngập lụt. 

2. Báo cáo tiến độ khởi công xây dựng nhà ở được phê duyệt Đợt 2 và lập 

Tờ trình đề nghị tạm ứng kính phí gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

trước ngày 20/5/2021 để kịp thời chuyển kinh phí cho Ban Chỉ đạo các huyện, 

thành phố, thị xã. Đồng thời huy động các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã 

hội, các đoàn viên, hội viên hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, không có đủ nguồn lực để xây dựng nhà kiến cố, kết hợp tránh lũ. 

3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết 

hợp tránh bão, lũ (Đợt 1 và Đợt 2) và nhà ở cho hộ dân (Đợt 1). Thường trực 

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra, cắt băng khánh thành và treo biển tên 

nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho hộ dân nhân 

dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (Dự kiến trước ngày 

17/5/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có thông báo lịch cụ thể). 

4. Hoàn thiện thủ tục hồ thanh quyết toán đối với nhà văn hóa cộng đồng, nhà 

ở cho hộ dân theo hướng dẫn số 121/HD-BCĐ ngày ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ 

đạo 22 tỉnh và Hướng dẫn Liên ngành số 164/HDLN-TC-LĐTBXH ngày 

20/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính gửi Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội để thực hiện quyết toán với Quỹ Thiện Tâm - Tập 

đoàn Vingroup và các nhà tài trợ khác. Cụ thể: 

- Hồ sơ quyết toán xây dựng nhà văn hóa công đồng: Đối với nhà văn hóa 

cộng đồng phê duyệt xây dựng Đợt 1, hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 

01/6/2021; Đợt 2 gửi trước ngày 15/7/2021.  
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- Hồ sơ quyết toán xây dựng nhà ở kiên cố cho các hộ dân: Đối với các hộ 

dân được phê duyệt xây dựng nhà Đợt 1 và hiện nay đã hoàn thành, đưa vào sử 

dụng, hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 20/5/2021; các trường hợp còn lại hồ sơ 

quyết toán gửi trước ngày 30/6/2021. Đối với hộ dân được phê duyệt xây dựng 

nhà Đợt II, hồ sơ quyết toán gửi trước ngày 15/9/2021.  

Đề nghị Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai, thực 

hiện đúng tiến độ các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để 

được hướng dẫn xử lý./. 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Các Phó  Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Lao động – TBXH; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các nhà tài trợ; 

- Chi nhánh NH NNPTNT Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, Bộ phận TT BCĐ 22 tỉnh 

TRƯỞNG BỘ PHẬN 
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GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

Nguyễn Trí Lạc 
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