
TỈNH ỦY HÀ TĨNH 

BAN CHỈ ĐẠO 22 TỈNH 

* 

Số:           - QĐ/BCĐ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 

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

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 5) 

----- 
 

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 Quyết định số 22-QĐ/TU, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo 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 Hà Tĩnh (Ban chỉ đạo 22 tỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 20/12/2020 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh 

ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

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

tỉnh về 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 Hà Tĩnh; 

Trên cơ sở nguồn kinh phí tài trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ 

nghèo của Công ty Cổ phần giáo dục SIPM Việt Nam đã chuyển vào Tài khoản 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện Chương trình xây dựng 

nhà ở của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

(Trưởng Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) tại Tờ trình số 136/TTr-

SLĐTBXH ngày 11/5/2022, 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và phân bổ số tiền 700 triệu đồng (bảy  trăm 

triệu đồng) từ nguồn tài trợ của Công ty Cổ phần giáo dục SIPM Việt Nam (500 

triệu đồng) và từ nguồn lãi suất tiền gửi Ngân hàng của 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 (200 triệu đồng), 



cấp hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo huyện Hương Khê để hỗ trợ xây dựng mới 10 nhà ở 

kiên cố cho người có công, hộ nghèo như Phụ lục chi tiết kèm theo.  

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các thủ tục cấp kinh 

phí cho Ban Chỉ đạo huyện Hương Khê (qua cơ quan thường trực là Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện có tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

2. Ban Chỉ đạo huyện Hương Khê chịu trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị 

liên quan thực hiện các thủ tục để hỗ trợ, giám sát việc triển khai xây dựng nhà ở 

kiên cố đảm bảo chất lượng, đúng quy định, đồng thời quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí trên đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy định 

hiện hành; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Nhà tài trợ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban Chỉ đạo 

huyện Hương Khê; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê; thủ trưởng các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Thường trực HĐND tỉnh, 

- Thường trực UBMT Tổ quốc tỉnh, 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh, 

- Lưu: VP UBND tỉnh, XD1. 

KT. TRƯỞNG BAN 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

kiêm 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 

 

 

 
 

 

 

 

  



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY MỚI NHÀ Ở (Đợt 5) 

(Kèm theo Quyết định số:               -QĐ/BCĐ ngày          /         /2022 của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh) 

  

TT Họ và tên chủ hộ 
Năm 

 sinh 

Nơi cư trú 

Đối 

 tượng 
Điện thoại 

Mức hỗ trợ (triệu đồng) 

Tổng 

cộng 

Trong đó 

Thôn, xóm Xã Huyện 

Công ty 

CP giáo 

dục 

SIPM 

Việt Nam 

Từ 

nguồn 

lãi ngân 

hàng 

1 Trần Tường 1952 Thôn Nam Trung Điền Mỹ Hương Khê Thương binh (35%) 0327652815 70 50 20 

2 Tống Nguyên Trọng 1951 Thôn Nam Trung Điền Mỹ Hương Khê Thương binh (21%) 0832141048 70 50 20 

3 Phan Đình Quý 1952 Thôn 4 Điền Mỹ Hương Khê Hộ nghèo 0349465877 70 50 20 

4 Nguyễn Xuân Hùng 1980 Thôn 2 Hà Linh Hương Khê Hộ nghèo 0373851985 70 50 20 

5 Nguyễn Thị Dần 1964 Thôn 5 Hà Linh Hương Khê Hộ nghèo 0356699291 70 50 20 

6 Võ Quang Công 1975 Thôn 8 Hà Linh Hương Khê Hộ nghèo 0363279237 70 50 20 

7 Võ Sáu 1944 Thôn 1 Hương Lâm Hương Khê Hộ nghèo 349879632 70 50 20 

8 Bùi Văn Hải 1989 Thôn 1 Hương Liên Hương Khê Hộ nghèo   70 50 20 

9 Hồ Viết Xuân 1971 Thôn 1 Hương Liên Hương Khê Hộ nghèo 0328070633 70 50 20 

10 Nguyễn Thị Vệ 1953 Thôn 3 Hương Liên Hương Khê Hộ nghèo   70 50 20 

Tổng cộng: 10 nhà 
    

700 500 200 
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