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V/v rà soát, cung cấp chính xác nhu cầu hỗ 
trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp 

tránh bão, lũ và nhà kiên cố cho người có công, 
hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo thực 

hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, bão lũ; 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 26/11/2020 về việc giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp với các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát lại đảm bảo chính xác nhu cầu 

hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do 

thiên tai và xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã căn cứ danh sách đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố 

cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai đã thực hiện thống kê 

theo Công văn số 7859/UBND-XD1 ngày 23/11/2020 của UBND tỉnh và Công văn 

số 2530/SLĐTBXH-BTXH-TE-BĐG ngày 03/11/2020 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội, tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, thẩm định chính 

xác danh sách hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai có nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hư 

hỏng nặng và chưa được nhà nước hỗ trợ; hộ gia đình người có công với cách 

mạng và hộ nghèo có nhà ở dột nát, hư hỏng, tạm bợ, có nguy cơ sập đổ, không an 

toàn khi sử dụng và có nhu cầu xây dựng nhà ở. Đối với việc tổng hợp, đề xuất nhu 

cầu xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ đề nghị các huyện, thành 

phố, thị xã thực hiện rà soát, thống kê và đề xuất theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. 

Do yêu cầu cấp bách để có số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và triển khai 

Chương trình xây dựng nhà ở kiên cố cho các đối tượng và xây dựng nhà văn hóa 

cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; đồng thời cung cấp hồ sơ cho các nhà tài trợ, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các xã, phương, thị trấn khẩn 

trương thực hiện các nội dung trên và tổng hợp, báo cáo bằng văn bản kèm theo 

các biểu mẫu thống kê (theo hệ thống biểu mẫu gửi kèm) gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước ngày 05/12/2020. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trưởng Ban chỉ đạo theo QĐ 22-QĐ/TU; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên theo QĐ 22-QĐ/TU; 

- Bí thư huyện, thành, thị ủy; 

- Giám đốc, PGĐ phụ trách; 

- Lưu:VT, Ph.BTXH-TE-BĐG. 
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