
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 489/SXD-QLN&HTKT  

V/v hướng dẫn chất lượng nhà ở sau 

khi được hỗ trợ xây dựng mới, sửa 

chữa nhà ở trên địa bàn huyện nghèo 

tỉnh An Giang thuộc Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021 - 2025           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn    

 

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các 

huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021 – 2025.   

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa 

bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.  

Căn cứ Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh 

An Giang giai đoạn 2021 – 2025.  

Sở Xây dựng hướng dẫn việc xác định chất lượng nhà ở đảm bảo “3 cứng” 

(nền – móng cứng, khung – tường cứng, mái cứng) thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 như sau:  

1. “Nền – móng cứng” là nền - móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác 

dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng – cát, bê tông, bê tông cốt 

thép, xây gạch/đá, gạch lát, gỗ.  

2. “Khung – tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều 

kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, 

gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc.  

3. “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ 

thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 

chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp 

giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn  
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(khung sắt, gỗ) liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn 

trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc.  

 Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa phải đảm bảo diện 

tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” như hướng dẫn nêu trên và tuổi 

thọ căn nhà ở từ 20 năm trở lên.  

Tùy điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn có thể hướng dẫn 

các hộ gia đình sử dụng vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa 

phương đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng. 

Tuy nhiên, trước khi thực hiện phải gửi văn bản đề xuất về Sở Xây dựng để  

tổng hợp báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng.   

Trên đây là hướng dẫn về chất lượng nhà ở sau khi được hỗ trợ xây dựng 

mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện nghèo tỉnh An Giang thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025./.   

  

  

  Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo);  

- Sở LĐ TB&XH (để biết);  

- Phòng KTHT huyện Tri Tôn;  

- BGĐ sở; 

- VP sở; 

- Lưu: VT, QLN&HTKT, Dương (1b).   

 

  

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Phan Duy Quang         
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