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THÔNG BÁO 
Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo 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  

-----  

 

Ngày 15/3/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo 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 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 22 

tỉnh) họp đánh giá tiến độ xây dựng nhà văn hóa và nhà ở cho người dân. Sau khi 

nghe Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại 

biểu dự họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất kết luận: 

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung cao lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 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. Đến ngày 14/3/2021, toàn tỉnh đã khởi 

công xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng (đạt 66,7% kế hoạch) và 611 nhà ở (đạt 

63,6% kế hoạch), trong đó 81 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng.  

Tuy vậy, việc tổ chức thực hiện tại một số địa phương chưa quyết liệt, công 

tác tuyên truyền chưa đạt yêu cầu; nhiều hộ gia đình chưa nắm rõ điều kiện, tiêu 

chuẩn, mức hỗ trợ. Một số địa phương thiếu giám sát, đôn đốc nên một số nhà 

chưa đảm bảo tiêu chuẩn phòng, chống bão, lũ. Một số đơn vị thi công nhà văn 

hóa cộng đồng chưa niêm yết đầy đủ thông tin xây dựng, nội quy an toàn vệ sinh 

lao động…  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương, đề nghị cấp ủy đảng, chính 

quyền các cấp, các ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh quan tâm 

lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, mọi người dân 

hiểu rõ chủ trương của tỉnh về nguồn lực, điều kiện, tiêu chuẩn, mức hỗ trợ xây 

dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho các đối 

tượng. Cùng với nguồn được tỉnh phân bổ hỗ trợ (02 tỷ đồng cho mỗi nhà văn hóa 

cộng đồng; 70 triệu đồng cho mỗi nhà ở của hộ dân), các địa phương vận động 

thêm các nguồn hợp pháp khác, đặc biệt huy động ngày công, vật liệu và sự sẻ 

chia, ủng hộ của con em quê hương, các doanh nghiệp trên địa bàn để thực hiện; 

lưu ý kết hợp các công năng khác của nhà văn hóa như thư viện, điểm phát 

thanh...   

2. Tiếp tục rà soát, kịp thời phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ xây dựng 

nhà ở đảm bảo công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, tạo đồng thuận 

trong cộng đồng dân cư; quan tâm đến các hộ ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng 

xa…; căn cứ thực tiễn, nghiên cứu quy hoạch, bố trí xây dựng một số nhà ở thành 
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quần thể, mô hình về phòng, chống bão, lũ ở một số địa phương thường xuyên bị 

ngập lụt. Do điều kiện nguồn lực hạn chế nên không khuyến khích hỗ trợ đầu tư 

xây dựng mới nhà ở cho người cao tuổi hiện đang sống cùng con, cháu có điều 

kiện nuôi dưỡng.  

Phấn đấu đến ngày 30/9/2021, tiến hành khởi công và hoàn thành xây dựng 

mới 2.000 nhà ở (150 - 200 nhà đối với mỗi địa phương cấp huyện). 

3. Việc tổ chức lễ khởi công xây dựng các công trình tránh phô trương, hình 

thức, thành phần gọn, tiết kiệm. Quá trình xây dựng phải huy động các lực lượng 

Công an, Quân sự, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn viên 

thanh niên tham gia. 

4. Tiếp tục hướng dẫn, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm 

bảo chất lượng công trình. Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghiêm 

túc các quy định về niêm yết công khai thông tin công trình xây dựng nhà văn hóa 

(bản vẽ thiết kế, thông tin đơn vị xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát…) và đảm bảo 

an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình xây dựng. Hướng dẫn các hộ dân tổ chức 

xây dựng nhà theo thiết kế xây dựng nhà chống bão, lũ, đặc biệt lưu ý chiều cao 

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

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì kịp thời hướng dẫn các địa 

phương, cơ quan liên quan tổ chức rà soát chính xác đối tượng ưu tiên đề nghị hỗ 

trợ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo, chính quyền 

địa phương cấp huyện, cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ trình Ban Chỉ đạo 22 

tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân (đợt 2) và nhà văn 

hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ (đợt 3).  

Chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể, 

tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hồ sơ để các hộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện kịp 

thời tiến hành xây dựng nhà ở. Cập nhật thông tin cho các tập thể, cá nhân hỗ trợ 

kinh phí biết về ngày khởi công, tiến độ xây dựng, ngày khánh thành công trình. 

Tổ chức gắn biển tên công trình sau khi hoàn thành xây dựng (mẫu do Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành thống nhất trong toàn tỉnh). 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, sâu sát cơ 

sở, cùng với các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu 

quả Thông báo kết luận; định kỳ ngày 25 hằng tháng báo cáo Thường trực Ban 

Chỉ đạo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp). 
 

Nơi nhận:  

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Trưởng các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 22 tỉnh,  

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, BCĐ. 
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