
THỊ ỦY HỒNG LĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO 74 THỊ XÃ 

* 

Số:  01/QĐ-BCĐ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hồng Lĩnh, ngày 18 tháng  01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách (đợt 1) đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố  

cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai                                     

trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 

 

Căn cứ Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tập trung lãnh đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định 

hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai gây ra; 

Căn cứ Kết luận số 115-TB/BCĐ ngày 04/12/2020 của Ban Chỉ đạo Tỉnh 

ủy về thực hiện 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 bởi thiên tai;   

Căn cứ Hướng dẫn số 121-HD/BCĐ ngày 21/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 

cấp tỉnh, Hướng dẫn  số 02/ HD-BCĐ ngày 23/12/2020 của BCĐ về việc 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; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã 

(Trưởng Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo của thị xã). 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách (đợt 1) đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố 

cho 100 hộ gia đình thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo,  hộ bị ảnh hưởng do 

thiên tai trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, cụ thể: 

+ Nhà ở đề nghị hỗ trợ xây mới: 74 nhà (người có công: 30 nhà, hộ 

nghèo: 12 nhà, hộ bị ảnh hưởng thiên tai: 32 nhà; 

+ Nhà ở đề nghị hỗ trợ sửa chữa: 26 nhà (Người có công: 20 nhà, hộ 

nghèo: 04 nhà, hộ bị ảnh hưởng thiên tai: 02 nhà). 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Ban Chỉ đạo phường, xã có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện 

các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định để kịp thời khởi công, triển khai xây dựng 

theo Kế hoạch tại Hướng dẫn số 01 của Ban Chỉ đạo thị xã; định kỳ báo cáo tiến 

độ hàng tuần và kết quả thực hiện về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội và 

Ban Chỉ đạo thị xã. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã; UBND các phường, xã; các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Lao động – TBXH; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Thành viên BCĐ cấp Thị xã; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Danh sách, địa điểm xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợptránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh (đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số 130 -QĐ/BCĐ ngày 30/12/2020của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) 

Stt 
Huyện, thành phố, 

thị xã 
Địa điểm xây dựng 

Số kinh phí được 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chú 

1 Huyện Can Lộc  
Thôn Đồng Kim, xã Trung Lộc 2.000.000.000 

Nguồn vốn: Đã phân 

bổ tại Quyết định số 

124-QĐ/BCĐ ngày 

24/12/2020 của Ban Chỉ 

đạo 22 cấp tỉnh và Chủ 

đầu tư huy động các 

nguồn vốn hợp pháp 

khác 

(Thời gian khởi công 

trước ngày 12/01/2021) 

Thôn Minh Vượng, xã Vượng Lộc 2.000.000.000 

2 Huyện Đức Thọ 
Thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh 2.000.000.000 

Thôn Văn Khang, xã Tùng Châu 2.000.000.000 

3 Huyện Thạch Hà  
Thôn Sơn Trình, xã Tân Lâm Hương 2.000.000.000 

Thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương 2.000.000.000 

4 Huyện Cẩm Xuyên  
Thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ 2.000.000.000 

Thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành 2.000.000.000 

5 Thị xã Kỳ Anh  Tổ dân phố Đông Phong, phường Kỳ Thịnh 2.000.000.000 

6 Thành phố Hà Tĩnh  Tổ dân phố 2, phường Đại Nài 2.000.000.000 

   20.000.000.000  
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