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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn tại cuộc họp

 triển khai làm nhà ở cho các hộ bị sạt lở do thiên tai gây ra ở xã Trà Leng 
Ngày 16/12/2020, tại Hội trường UBND xã Trà Leng, Phó Chủ tịch UBND 

huyện Trần Văn Mẫn chủ trì cuộc họp triển khai làm nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở do 
thiên tai gây ra tại xã Trà Leng. Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo Phòng tài nguyên – 
Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Trà 
Leng và các hộ dân có nhà bị sạt lở tại làng Ông Đề, làng Tắk Pát.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng tài nguyên – Môi trường thông qua quy hoạch 
dự kiến bố trí dân cư tại thôn 1, xã Trà Dơn (Khu thao trường Trà Dơn – Trà 
Leng), Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện 
báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đưa ra phương án, mô 
hình làm nhà; ý kiến phát biểu của Đảng ủy, UBND xã Trà Leng; ý kiến của bà 
con Nhân dân; Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn kết luận như sau:

Mặc dù các các cơ quan, đơn vị, UBND xã đã chủ động trong công tác chỉ 
đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống như: thông tin kịp thời về cơn bão đến 
người dân; thực hiện việc di dời dân; phân công lãnh đạo bám sát địa bàn để chỉ 
đạo ứng phó; huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại chỗ kịp thời cứu 
hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra … song bão số 9, số 10 đã ra những gây ra 
những tổn thất, thiệt hại rất lớn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên 
địa bàn xã Trà Leng; Thường trực UBND huyện xin chia sẻ những mất mát, đau 
thương của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trà Leng. Để khắc phục nhanh 
hậu quả thiên tai, ổn định đời sống trước tết Nguyên đán Tân Sửu, nhất là các hộ 
có nhà ở bị sập tại làng Ông Đề, làng Tắk Pát, UBND huyện yêu cầu: 

1. Đảng ủy, UBND các Trà Leng tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên 
tai, sớm ổn định cuộc sống của người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND 
huyện tại Thông báo số 134/TB-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện về Kết 
luận của Chủ tịch UBND huyện Trần Duy Dũng tại cuộc họp bàn giải pháp khắc 
phục thiệt hại do mưa bão gây ra trên địa bàn huyện; Công văn số 852/UBND-VP 
ngày 26/11/2020 của UBND huyện V/v tổ chức sắp xếp, bố trí ổn định nhà ở cho 
các hộ dân bị sạt lở đất, vùi lấp nhà ở tại xã Trà Leng, Trà Vân.  

2. Về phương án tổ chức sắp xếp, bố trí làm nhà ở cho các hộ dân bị sạt 
lở đất, vùi lấp tại làng Ông Đề, làng Tắk Pát, xã Trà Leng: 

2.1. Về vị trí và quy cách làm nhà: 
- Vị trí: Thống nhất tất cả các hộ bị sạt lở tại làng ông Đề, làng Tắk Pát bố trí tại 

khu vực dự kiến làm thao trường xã Trà Dơn – Trà Leng (tại khu vực cầu Sông Leng, 
thuộc thôn 1, xã Trà Dơn) theo quy hoạch do Phòng Tài nguyên  - Môi trường huyện 
trình ra tại cuộc họp.

- Quy cách làm nhà: 



2

+ Các hộ dân ở làng Tắk Pát thống nhất làm nhà theo mẫu nhà truyền thống 
của đồng bào Mơ nông do các ngành chức năng ở huyện trình tại cuộc họp.

+ Về ý kiến của các hộ dân ở làng Ông Đề: Giao UBND xã Trà Leng tiếp 
tục tham vấn và làm việc cụ thể với các hộ dân để thống nhất phương án lựa chọn 
mẫu nhà và quy cách nhà cụ thể, nhưng đảm bảo việc bảo tồn bản sắc văn hóa của 
đồng bào, báo cáo UBND huyện trước ngày 25/12/2020 để điều chỉnh phương án 
cho phù hợp. 

2.2. Về kinh phí làm nhà: Huyện sẽ huy động tổng hợp tất cả các nguồn lực 
(hỗ trợ của Chính phủ theo Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 05/11/2020, các nguồn xã 
hội hóa) không vượt quá 150 triệu/hộ. 

Để đảm bảo nhà ở khang trang, rộng rãi, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, 
UBND huyện đề nghị các hộ dân đóng góp thêm nguồn lực tài chính của gia đình để 
nâng cấp, mở rộng, bổ sung thêm một số hạn mục của ngôi nhà. Giao Đảng ủy, 
UBND xã Trà Leng làm việc cụ thể với các hộ dân để vận động thêm nguồn lực vào 
làm nhà, đảm bảo theo định hướng chung xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu.    

2.3. Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện: Hoàn thiện quy hoạch 
chi tiết xây dựng 1/500 khu tái định cư sắp xếp dân cư cho các hộ bị sạt lở tại xã 
Trà Leng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các ngành 
chức năng liên quan, lập thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất khu tái 
định cư và sau này tiến hành giao đất cho các hộ theo quy định.

2.4. Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Trà Leng, Trà Dơn tổ chức tuyên 
truyền, vận động bà con Nhân dân thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ 
giúp đỡ nhau khi hoạn nạn; thực hiện đổi đất, hỗ trợ đất để làm mặt bằng tái định cư 
cho các hộ dân bị sạt lở, mất nhà ở tại Trà Leng; quản lý chặt chẽ hiện trạng, không 
để các đối tượng trồng cây, xây dựng các công trình kiến trúc trên khu vực đã được 
quy hoạch nhằm mục đích hưởng lợi từ việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

2.5. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây 
dựng huyện khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư các khu 
dân cư; triển khai ngay việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng tại các khu vực bố trí tái định cư nêu trên.

2.6. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các ngành 
liên quan, Ban vận động cứu trợ huyện (UBMTTQVN huyện) tham mưu UBND 
huyện nguồn kinh phí triển khai thực hiện.  

Trên đây là nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn 
tại cuộc họp triển khai làm nhà ở cho các hộ bị sạt lở do thiên tai gây ra ở xã Trà 
Leng; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển khai thực hiện và 
thường xuyên báo cáo tình hình về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- TT TV HU, TT HĐND huyện;
- TT UBND huyện;                                         
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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