
Phụ lục I 

(Kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ                                                        

XÂY MỚI HOẶC CẢI TẠO, NÂNG TẦNG LÀM SÀN NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH 

BÃO, LỤT 

Thôn: ............................................... Xã (phường, thị trấn):................................................ 

Huyện (quận, thị xã):........................ Tỉnh (thành phố):...................................................... 

Cuộc họp vào hồi............ giờ...............phút, ngày............tháng................năm................... 

Địa điểm:............................................................................................................................. 

Thành phần tham gia: 

- Chủ trì: Ông (bà)......................................................, Chức vụ:......................................... 

- Đại diện Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo cấp xã: Ông (bà)...................................................,                           

Chức vụ:............................................................................................................................ ............ 

- Công chức được giao nhiệm vụ làm công tác hỗ trợ hộ nghèo cấp xã trong việc xây dựng 

nhà ở phòng, tránh bão, lụt: Ông (bà)................. ..........................................................................,                                                                                       

Chức vụ:........................................................................................................................................ 

- Bí thư Chi bộ thôn: Ông (bà)..................................., Chức vụ:......................................... 

- Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã: Ông (bà)...................., Chức vụ:....................................... 

- Đại diện đoàn thể: Ông (bà)......................................, Chức vụ:......................................... 

- Thư ký: Ông (bà)................................................................................................................ 

- Số hộ nghèo tham gia cuộc họp/số hộ nghèo của thôn:..................................Tỷ lệ.........% 

Nội dung họp 

1. Cuộc họp đã nghe Ông (bà)......................................, Chức vụ.......................... phổ biến 

tiêu chí xác định đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn các 

vùng thường xuyên xảy ra bão, lụt thuộc khu vực nông thôn hoặc tại các thôn, làng, buôn, bản, 

ấp, phum, sóc trực thuộc phường, thị trấn; xã trực thuộc thị xã, thành phố thuộc 28 tỉnh, thành 

phố ven biển giai đoạn 2021-2025. 

2. Kết quả bình xét hộ được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo, nâng tầng nhà ở phòng, tránh 

bão, lụt: 

TT Họ tên chủ hộ 
Ngày   tháng   

năm  được UBND 

cấp xã phê duyệt  

Kết quả bình xét 

(Số người đồng 

ý/tổng số người 
tham dự) 

Thuộc đối tượng      

ưu tiên 

1 Danh sách hỗ trợ xây mới nhà ở    

... ....    

 Tổng cộng    
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2 
Danh sách hỗ trợ cải tạo, nâng 

tầng nhà ở 
  

 

... ...    

 Tổng cộng    

Cuộc họp kết thúc..........giờ...............phút cùng ngày. 

Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản lưu UBND xã. 

Thư 

ký 

Đại diện 

của các 

hộ  

Đại diện 

Mặt trận 

Tổ quốc 

xã 

Đại 

diện 

đoàn 

thể 

Đại diện 

BCĐ rà 

soát cấp 

xã 

Công chức 

được giao 

làm nhiệm 

vụ  

Bí thư 

Chi bộ 

thôn 

Chủ trì 

  



Phụ lục II 

(Kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) 

 

UBND HUYỆN…. 

UBND XÃ…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

.............., ngày......tháng.......năm........ 

BẢNG TỔNG HỢP CAM KẾT THỰC HIỆN XÂY DỰNG MỚI  HOẶC              

CÁI TẠO, NÂNG TẦNG NHÀ Ở LÀM SÀN PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT VÀ NHU 

CẦU HỖ TRỢ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG  

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ cung ứng vật liệu xây dựng và cam kết xây dựng mới hoặc cải 

tạo, nâng tầng làm sàn nhà ở của các hộ gia đình trên địa bàn thôn..............  

1. Đối với xây mới nhà ở 

TT Họ tên chủ hộ 
Mẫu nhà áp 

dụng 

Đề nghị cung ứng vật liệu để xây 

mới nhà ở 
Đề nghị tổ 

chức, đoàn 

thể xây dựng 

nhà ở (1) 

Ký cam kết 

thực hiện 

xây mới 

nhà ở theo 

quy định 

Vật liệu 

chính 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

1 
       2 
       ... 
       

2. Đối với cải tạo, nâng tầng 

TT Họ tên chủ hộ 

Đề nghị cung ứng vật liệu để cải 

tạo, nâng tầng nhà ở 
Đề nghị tổ 

chức, đoàn 

thể cải tạo, 

nâng tầng 

nhà ở (2) 

Ký cam kết 

thực hiện 

cải tạo, 

nâng tầng 

nhà ở theo 

quy định 

Vật liệu 

chính 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

1 
      

2 
      

... 
      

TRƯỞNG THÔN               MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ UBND XÃ 

 
1 Chỉ áp dụng đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) 
2 Chỉ áp dụng đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) 
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Phụ lục III 

(Kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH THEO GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG NHÀ Ở 

PHÒNG TRÁNH BÃO, LỤT 

Xác nhận hoàn thành phần móng đối với những hộ gia đình xây mới nhà ở (hoặc hoàn thành 

30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt đối với những hộ gia đình thực hiện 

cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có) 

Hôm nay, ngày …... tháng …….. năm ……. 

Tại công trình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt của chủ hộ: …………………… 

Địa chỉ tại thôn: ………………………… Xã (phường, thị trấn): ………………………. 

Huyện (quận, thị xã): …………………….. Tỉnh (thành phố): …………………………. 

Thành phần Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cấp xã gồm 

1. Đại diện UBND cấp xã 

- Ông (bà): …………………………. chức vụ: …………………………………………… 

2. Đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã 

- Ông (bà): …………………………. chức vụ: …………………………………………… 

3. Đại diện thôn 

- Ông (bà): ………………………… chức vụ: …………………………… 

- Ông (bà): ………………………… chức vụ: …………………………… 

4. Đại diện hộ gia đình 

- Ông (bà): …………………………………………………………………………………… 

Nội dung xác nhận 

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế phần công việc đã thực hiện của giai đoạn xây dựng phần 

móng nhà (hoặc hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt đối với 

những hộ gia đình thực hiện cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có); Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở 

phòng, tránh bão lụt cấp xã thống nhất nội dung sau: 

1. Về khối lượng: 

- Xác nhận hoàn thành phần móng nhà phòng, tránh bão, lụt □ 
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- Xác nhận hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt (đối với hộ 

gia đình thực hiện cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có) □ 

2. Về chất lượng (Xác nhận việc đạt hay không đạt yêu cầu về chất lượng) 

Biên bản lập thành 03 bản; 01 bản chủ hộ gia đình lưu giữ; 01 bản gửi phòng Tài chính huyện; 

01 bản UBND cấp xã tổng hợp gửi Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân vốn vay. 

  

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN  

(ký và ghi rõ họ, tên) 

1. Đại diện UBND xã                  ……………………………………….. 

2. Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã ………………………………………… 

3. Đại diện thôn                         ………………………………………… 

4. Đại diện hộ gia đình                …………………………………………. 

  

  



Phụ lục IV 

(Kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

  

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG 

TRÁNH BÃO, LỤT ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

Hôm nay, ngày ….... tháng ……. năm ……… 

Tại công trình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt của chủ hộ: ………….………………… 

Địa chỉ tại thôn: ………………………..… Xã (phường, thị trấn): ………….………………. 

Huyện (quận, thị xã): …………………….. Tỉnh (thành phố): ……………….…..…………. 

Thành phần Ban nghiệm thu xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cấp xã gồm 

1. Đại diện UBND cấp xã 

- Ông (bà): …………………………. chức vụ: …………………………………………… 

2. Đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã 

- Ông (bà): …………………………. chức vụ: …………………………………………… 

3. Đại diện thôn 

- Ông (bà): ………………………… chức vụ: …………………………… 

- Ông (bà): ………………………… chức vụ: …………………………… 

4. Đại diện hộ gia đình 

- Ông (bà): …………………………………………………………………………………… 

Nội dung xác nhận 

Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế nhà ở phòng, tránh bão, lụt đã xây dựng hoàn thành, Ban 

nghiệm thu xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt cấp xã thống nhất các nội dung sau: 

1. Về khối lượng 

Xác nhận nhà ở phòng, tránh bão, lụt (hoặc cải tạo, nâng tầng) của chủ hộ ……………………… 

đã hoàn thành. Diện tích sàn sử dụng ………….. m². 

2. Về chất lượng (Xác nhận việc đạt hay không đạt yêu cầu về chất lượng) 

Kết luận 
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Xác nhận công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng theo quy định và đồng ý đưa vào sử 

dụng. 

Biên bản lập thành 03 bản; 01 bản cho chủ hộ; 01 bản gửi phòng Tài chính huyện; 01 bản để 

Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, lập hồ sơ hoàn thành công trình gửi Ủy ban nhân dân huyện. 

  

THÀNH PHẦN THAM GIA XÁC NHẬN  

(ký và ghi rõ họ, tên) 

1. Đại diện UBND xã                  ……………………………………….. 

2. Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã ………………………………………… 

3. Đại diện thôn                           ………………………………………… 

4. Đại diện hộ gia đình                …………………………………………. 

  

  



Phụ lục V 

(Kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) 

BÁO CÁO HÀNG QUÝ 

Kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh 

bão, lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

I. Kết quả thực hiện chính sách 

1. Số hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới: 

Số lượng nhà ở xây dựng mới lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ: ……… căn, tương 

đương ….. % so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại đề án của tỉnh. 

Trong đó: 

- Số hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số: …………. 

- Số hộ gia đình có thành viên trong  hộ là đối tượng bảo trợ xã hội: ………… 

- Số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật,…): …………. 

- Số hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt 

khó khăn:………….. 

- Số hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định của cấp có thẩm quyền trong 

từng thời kỳ:………. 

2. Số lượng nhà ở cải tạo, nâng tầng: 

Số hộ đã được hỗ trợ cải tạo, nâng tầng lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ: ……… 

căn, tương đương ……% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại đề án của tỉnh. 

Trong đó: 

- Số hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số: …………. 

- Số hộ gia đình có thành viên trong  hộ là đối tượng bảo trợ xã hội: ………… 

- Số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật,…): …………. 

- Số hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt 

khó khăn:………….. 

- Số hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định của cấp có thẩm quyền trong 

từng thời kỳ:………. 

3. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt: …….. 

Trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương: ……………… 
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- Vốn ngân sách địa phương: ……………… 

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: ………….. 

- Vốn từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:……………. 

- Vốn huy động khác: ……………… 

- Chi phí quản lý:…………… 

4. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt: 

………………….. 

Trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương: ……………… 

- Vốn ngân sách địa phương: ……………… 

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: ………….. 

- Vốn từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:……………. 

- Vốn huy động khác: ……………… 

- Chi phí quản lý:…………… 

5. Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo: 

- Về cách thức thực hiện hỗ trợ: …………….. 

- Về chất lượng nhà ở, vật liệu làm nhà ở, diện tích, giá thành trung bình cho 1 nhà ở: …………. 

II. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

III. Những kiến nghị của địa phương 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

  

  TM. UBND TỈNH  

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu) 

  

  



Phụ lục VI 

MẪU BÁO CÁO CỦA UBND CẤP TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số …/2022/QĐ-TTg ngày … tháng … năm 2022 của Thủ tướng 

chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 

 

 

I. Công tác chỉ đạo điều hành 

II. Kết quả thực hiện chính sách 

1. Số hộ đã được hỗ trợ xây mới nhà ở 

Số lượng nhà ở xây dựng mới lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ trợ..............căn, 

tương đương.............% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án của tỉnh. Trong đó: 

- Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số...........căn. 

- Hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội...........căn. 

- Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)…….…căn. 

- Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc 

biệt khó khăn…………căn. 

- Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định của cấp có thẩm quyền trong 

từng thời kỳ…………căn. 

- Các hộ gia đình còn lại…………………………………………..….căn. 

2. Số hộ đã được hỗ trợ cải tạo, nâng tầng nhà ở  

Số lượng cải tạo, nâng tầng nhà ở hiện có lũy kế đến thời điểm báo cáo đã được hỗ 

trợ..............căn, tương đương.............% so với số lượng nhà ở đã được phê duyệt tại Đề án của 

tỉnh. Trong đó: 

- Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số...........căn. 

- Hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội...........căn. 

- Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật)…….…căn. 

- Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và thôn đặc 

biệt khó khăn…………căn. 

- Hộ gia đình đang cư trú tại các huyện nghèo theo quy định của cấp có thẩm quyền trong 

từng thời kỳ…………căn. 

- Các hộ gia đình còn lại…………………………………………..….căn. 

3. Tổng số vốn huy động để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo phòng, 

tránh bão, lụt:............... 

Trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương: ……………… 

thong-tu-16-2014-tt-bxd-huong-dan-thuc-hien-quyet-dinh-48-2014-qd-ttg-ve-chinh-sach-ho-tro-ho-ngheo-xay-dung-nha-o-phong-tranh-bao-lut-khu-vuc-mien-trung-do-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh


- Vốn ngân sách địa phương: ……………… 

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: ………….. 

- Vốn từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:……………. 

- Vốn huy động khác: ……………… 

- Chi phí quản lý:…………… 

4. Tổng số vốn đã được giải ngân để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo 

phòng, tránh bão, lụt......... 

Trong đó: 

- Vốn ngân sách Trung ương: ……………… 

- Vốn ngân sách địa phương: ……………… 

- Vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội: ………….. 

- Vốn từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:……………. 

- Vốn huy động khác: ……………… 

- Chi phí quản lý:…………… 

5. Công tác triển khai hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo phòng, tránh bão, lụt 

- Về cách thức thực hiện hỗ trợ........................................................................................... 

- Về chất lượng nhà ở, vật liệu làm nhà ở, diện tích............................................................ 

III. Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

1. Tồn tại, vướng mắc 

2. Nguyên nhân 

IV. Đề xuất, kiến nghị của địa phương 

 

Nơi nhận: 

 

TM. UBND TỈNH 

CHỦ TỊCH 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


