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Kính gửi: Tổ giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 

 

Ngày 26/3/2021, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

làm việc với Tổ giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh. Sau khi nghe 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện và ý kiến phát biểu của các thành viên tham 

dự, Giám đốc Sở yêu cầu thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Yêu cầu bộ phận thường trực Tổ Giúp việc thực hiện nghiêm chế độ báo 

cáo kết quả tình hình triển khai thực hiện. 

2. Kịp thời chấn chỉnh Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện nghiêm chế độ báo 

cáo tình hình triển khai thực hiện. 

3. Rà soát kỹ các nội dung để tập trung triển khai hoàn thành trước ngày 

31/3/2021: 

- Đối với nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên 

tai trên địa bàn tỉnh: 

+ Báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 đã cấp 100% kinh phí cho 329 

nhà/960 nhà (cụ thể số nhà hoàn thành, số nhà nghiệm thu gắn biển công trình, hồ 

sơ quyết toán).  

+ Thực hiện thủ tục chuyển 50% kinh phí cho số nhà đã được phê duyệt 

khởi công (số còn lại của 631 nhà/960 nhà).  

+ Rà soát, lập danh sách, thẩm định hồ sơ giai đoạn 2 để khởi công trước 

ngày 10/4/2021. Thực hiện việc rà soát, thẩm định phê duyệt đợt 2 trình Ban Chỉ 

đạo 22 phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng 1.227 nhà. 

- Đối với Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ: 

+ Báo cáo kết quả gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực 

hiện (trong đó nêu rõ tình trạng địa phương không gửi báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện), cấp ứng kinh phí để phân bổ cho địa phương triển khai thực hiện 15 nhà 

văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ đã được phê duyệt đợt 2. 

+ Tổ chức rà soát hồ sơ 10 nhà đã khởi công xây dựng (ca sỹ Thủy Tiên vận 

động tài trợ), đồng thời thúc đẩy tiến độ thanh quyết toán công trình. Nghiên cứu, 

đề xuất phương án để chỉ đạo điều chỉnh Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ tại huyện Lộc Hà. 

+ Khẩn trương trình phương án kinh phí, thiết kế mẫu tên nhà Văn hóa cộng 

đồng, mẫu nhà tài trợ, hợp đồng làm biển. Tổ chức chỉ đạo gắn biển trên toàn tỉnh. 



2 

 

- Hoàn thành tổng số 25 Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ trước 

ngày 30/4/2021. 

4. Phối hợp với công nghệ thông tin để cập nhật thông tin theo danh sách 

được phê duyệt, được khởi công xây dựng. 

5. Phối hợp Sở Tài chính hoàn thiện hướng dẫn quy trình giải ngân, thanh 

quyết toán đối với nguồn kinh phí nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh 

hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh và nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ.  

6. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính mở sổ theo dõi từng nguồn tiền, từng 

đơn vị tài trợ để giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. 

Yêu cầu bộ phận thường trực Tổ giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

22 tỉnh và các phòng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện./. 

      
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Website (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP; 

Gửi bản điện tử. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Nguyễn Trí Lạc 
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