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Kính gửi:   UBND các xã   

 

Thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số 

cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt 

chuẩn Nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025; Hiện nay, UBND huyện đã ban 

hành quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 về việc phê duyệt Kế 

hoạch kinh phí thực hiện Chính sách nông thôn mới năm 2022 theo Nghị quyết 

số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 

ngăn không hợp vệ sinh, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại đảm bảo đúng quy 

định, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, UBND huyện hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Về đối tượng được hỗ trợ chính sách: được quy định tại Điều 5 Nghị 

quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 gồm 05 loại đối tượng sau: hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có người tàn tật.  

2. Mức hỗ trợ: được quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND 

ngày 16/12/2021 là 02 triệu đồng/hộ. 

3. Quy trình thực hiện:  

- Hộ gia đình đăng ký, Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ của các đối 

tượng và hướng dẫn các hộ gia đình tổ chức thực hiện tối thiểu phải đúng quy 

định theo thiết kế mẫu công trình vệ sinh tự hoại do Sở Xây dựng hướng dẫn 

hoặc hộ áp dụng mô hình nhà vệ sinh Dự án CHOBA (có tài liệu hướng dẫn gửi 

kèm); 

- Sau khi thực hiện hoàn thành, hộ gia đình báo cáo gửi Ủy ban nhân dân 

cấp xã và trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ thời gian nhận đơn đề nghị, Ủy 

ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiệm thu công trình; 

- Sau khi nghiệm thu, định kỳ hàng quý Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp 

danh sách các hộ đủ điều kiện hỗ trợ và các hộ chưa đủ điều kiện gửi Ủy ban 

nhân dân cấp huyện soát xét, phê duyệt hỗ trợ theo quy định; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện phê duyệt hỗ trợ theo quy định. 
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4. Hồ sơ hỗ trợ: 

- Đơn đề xuất hỗ trợ của hộ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (Đơn kèm theo 

chứng từ chứng minh chi phí xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà vệ sinh tự hoại); 

- Biên bản nghiệm thu xây dựng công trình vệ sinh tự hoại hoàn thành, đưa 

vào sử dụng; 

- Quyết định phê duyệt hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- UBND xã căn cứ Kế hoạch đã được phê duyệt, thông báo công khai Kế 

hoạch hỗ trợ đến người dân theo quy định và tổ chức hướng dẫn các hộ xây 

dựng công trình vệ sinh theo đúng quy định, việc thực hiện phải đảm bảo đúng 

đối tượng, mục đích và tổ chức nghiệm thu xây dựng công trình hoàn thành theo 

đúng quy định. Trường hợp địa phương nào đề xuất phê duyệt sai đối tượng và 

hướng dẫn xây dựng công trình vệ sinh không theo đúng mẫu đã được hướng 

dẫn thì địa phương đó tự bỏ kinh phí để hỗ trợ cho các hộ gia đình. 

- UBND xã tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn xã, kèm 

theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) 

trước ngày 30/9/2022 để xem xét, phê duyệt hỗ trợ. Sau ngày 30/9/2022, địa 

phương nào không thực hiện hết kế hoạch được giao hoặc không gửi hồ sơ đề 

xuất hỗ trợ thì UBND huyện sẽ điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cho các xã khác có 

nhu cầu. 

- Giao phòng Kinh tế & Hạ tầng tiếp tục hướng dẫn các xã trong quá trình 

triển khai thực hiện; tổ chức nghiệm thu, tổng hợp kết quả đề nghị hỗ trợ gửi 

UBND huyện xem xét, phê duyệt theo đúng quy định. 

Nhận được công văn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Văn phòng ĐP NTM huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

  

 

Lê Ngọc Hà 
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