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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai xây dựng, tu sữa nhà ở 

 

Kính gửi:  Bà Phan Thị Ngoan 

Nơi ở hiện nay: TDP Kiến Thành – TT Đồng Lộc – Huyện Can Lộc – 

Tỉnh Hà Tĩnh. 

Ngày 22/5/2022 qua sự kết nối của đồng chí Lê Công Lương đã nhận 

được nguồn tài trợ của Báo Tri Thức và Cuộc sống và con em đồng Hương 

Đồng Lộc tại Hà Nội với số tiền là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để 

hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở xuống cấp không đủ điều kiện tự làm mới, tự 

sửa chữa được. Ban chỉ đạo xây dựng nhà ở UBND thị trấn Đồng Lộc đã chọn 

gia đình bà Phan Thị Ngoan. 

Ngày 22/5/2022 tại hội trường UBND thị trấn nhà tài trợ đã tổ chức trao 

quà tượng trưng cho bà Phan Thị Ngoan, theo yêu cầu của nhà tài trợ UBND thị 

trấn tạm giữ quản lý nguồn kinh phí để đôn đốc gia đình triển khai thực hiện và 

chịu trách nhiệm nghiệm thu và giải ngân từng phần khi gia đình triển khai. Sau 

ngày 22 tháng 5 ban chỉ đạo đã cử cán bộ xuống đôn đốc gia đình tiến hành thực 

hiện việc tu sửa, gặp gỡ động viên Bà cũng như các con của bà nhưng không 

hiểu sao mà gia đình cũng không triển khai, ngày 8/8/2022 ban chỉ đạo xây dựng 

nhà ở thị trấn đã mời bà cùng các thành phần liên quan lên để làm việc bàn về 

việc triển khai việc tu sủa nhà của bà nhưng mới vào làm việc được 10 phút bà 

không hợp tác và tự ý bỏ ra về. 

Vậy để đảm bảo quyền lợi của gia đình, cũng như quyền lợi chung của 

các đối tượng khó khăn trên địa bàn toàn thị nói chung về việc sử dụng nguồn xã 

hội hóa cho các đối tượng như yêu cầu của nhà tài trợ, UBND thị trấn, ban chỉ 

đạo xây dựng nhà ở thị trấn Đồng Lộc thông báo cho gia đình bà Phan Thị 

Ngoan chuẩn bị các điều kiện để tiến hành việc tu sủa ngôi nhà của Bà, nếu sau 

ngày 10 tháng 10 năm 2022 gia đình bà không triển khai thì ban chỉ đạo xây 

dựng nhà ở thị trấn Đồng Lộc sẽ chuyển nguồn kinh phí trên cho gia đình khác 

có điều kiện khó khăn, có nhà ở xuống cấp không thể tự làm được. Đây là thông 



báo cuối cùng nếu gia đình bà Phan Thị Ngoan không triển khai sau này không 

được thắc mắc./. 
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