
 

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /MTTQ-BTT Quảng Ngãi, ngày       tháng 10 năm 2022 
V/v kiểm tra, rà soát và đánh 

giá thực trạng nhà ở của hộ gia 

đình có nhà ở có nguy cơ bị 

thiệt hại do mưa bão, hộ phải di 

dời do vùng có nguy cơ sạt lỡ  

 

Kính gửi:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 
các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 4557/MTTW-BTT ngày 03/10/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc sử dụng nguồn kinh 

phí Cứu trợ Trung ương đã được phân bổ cho tỉnh Quảng Ngãi; 

 Để có cơ sở phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ nêu trên đúng mục đích, đối 

tượng theo quy định tại Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của 

Chính phủ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển 

khai thực hiện các nội dung sau:  

- Phối hợp với UBND huyện và các ngành chức năng có liên quan tiến 

hành kiểm tra rà soát, xét chọn hộ gia đình có nhà ở bị thiệt hại do mưa, lũ; hộ 

phải di dời do nguy cơ thiên tai, sự cố năm 2022. (có biểu mẫu gửi kèm) 

- Sau khi kiểm tra rà soát, xét chọn hộ gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ; hộ 

phải di dời do nguy cơ thiên tai, sự cố năm 2022 lập hồ sơ gồm: báo cáo tình 

hình thiệt hại và danh sách các các hộ gia đình cần hộ trợ nhà ở (danh sách có 

xác nhận của UBND huyện) gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh trước ngày 18/10/2022 (file mền theo địa chỉ Email binhnhipct@gmail.com) 

để tổng hợp đề xuất phân bổ nguồn kinh phí nêu trên. Quá thời gian nêu trên địa 

phương nào không thực hiện xem như không có nhu cầu cần hỗ trợ.   

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như  trên; 

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; 

- Ban Cứu trợ TW;                                                                                                   

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh; 

- CT, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh;    
- Văn phòng, các Ban UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu: VT, BPT.                                             

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

         

 

 

 

 

Bùi Đức Thọ 



 

 

DANH SÁCH 
CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÓ NHÀ Ở CÓ NGUY CƠ BỊ THIỆT HẠI DO MƯA BÃO, 

 HỘ PHẢI DI DỜI DO VÙNG SẠT LỠ  

(Danh sách kèm theo Báo cáo số     /BC-MTTQ-BTT ngày     /...../2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

 huyện, thị xã, thành phố.......) 

T

T 
Họ và tên 

 

 

 

 

Năm sinh 

Địa chỉ 

 

 

  Số 

khẩu 

 

Số sổ hộ nghèo, cận nghèo.... 

 

 

Thực trạng nhà ở 

Hộ nghèo 

 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ có 

hoàn cảnh 

khó khăn 

về nhà ở 

I Xã..........................: ......nhà        

1         

2         

II Xã..........................: ......nhà        

3         

4         

5         

6         

7         

 Tổng cộng:   ..... nhà        
 

      TM. UBND HUYỆN                     BTT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN                   NGƯỜI LẬP

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN ………………………… 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

                                       ……………………., ngày……… tháng  …….  năm 2022 
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