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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai rà soát nhà ở hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ 

hưởng chính sách bảo trợ xã hội, trẻ em mồ côi,  

hộ khó khăn khó khăn về nhà ở 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH - UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của 

UBND huyện Kỳ Anh về việc thực hiện hộ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người 

có công, hộ nghèo, hộ thuộc chính sách bảo trợ xã hội. 

Căn cứ kết luận của Ban Chỉ đạo huyện theo Quyết định số 578-QĐ/HU 

ngày 14/02/2022 họp ngày 18/02/2022 về việc triển khai kế hoạch rà soát xây dựng 

nhà ở trên địa bàn huyện Kỳ Anh. 

 1. Đối tượng rà soát. 

- Hộ gia đình có công với cách mạng: Người có công với cách mạng theo 

quy định tại Pháp lệnh Người có công với cách mạng; đối tượng chính sách bảo trợ 

xã hội do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, đang sinh sống và có 

đăng ký hộ khẩu thường trú đến thời điểm 30/12/2021. 

- Hộ nghèo; hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo quy định hiện hành) có tên 

trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tính đến cuối năm 

2021. 

- Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. 

- Hộ gia đình khó khăn về nhà ở. 

2. Điều kiện được hỗ trợ 

Hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, hộ 

cận nghèo, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, Hộ có nhà ở dột nát, hư hỏng, tạm 

bợ, có nguy cơ sập đổ, không an toàn khi sử dụng nhưng gia đình không đủ khả 

năng tự xây dựng nhà ở. 

3. Yêu cầu về diện tích và chất lượng công trình xây dựng 

Sau khi xây mới phải đảm bảo tiêu chuẩn 03 cứng (nền cứng, khung - tường 

cứng, mái cứng), có diện tích sàn sử dụng tối thiểu 32m
2
 và cao hơn mức ngập lụt 

theo quy định tại Quyết định số 2961/QĐ-UBND, ngày 13/10/2017 về hỗ trợ nhà ở 

cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh (đối với những hộ độc thân không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở 



có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không thấp hơn 24m
2
), tuổi thọ nhà ở từ 10 

năm trở lên. 

4. Thời gian rà soát 

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2022 và kết thúc ngày 24 tháng 02 năm 

2022. 

 Thành lập đoàn tổ phân công cán bộ rà soát ở các thôn (có phân công tổ kèm 

theo) 

Yêu cầu các tổ chức đoàn thể, Cấp ủy - BCH các thôn, Đoàn công tác chỉ 

đạo các thôn, Ban chỉ đạo xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và không để bỏ 

sót đối tượng./. 
 

Nơi nhận:                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như kính gửi;                                                        CHỦ TỊCH 
- Lưu VP./. 
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