
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /BNN-KTHT 
V/v rà soát danh mục Dự án bố trí ổn 

định dân di cư tự do  

. 

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2019 

Kính gửi: ................................................................................... 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình 

Huệ tại Công văn số 5965/VPCP-KTTH ngày 05/7/2019 của Văn phòng Chính 

phủ về danh mục các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và căn cứ Công văn 

số 4245/BKHĐT-KTNN ngày 20/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung 

ương năm 2019-2020 hỗ trợ địa phương thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân 

di cư tự do cấp bách.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh có dân 

di cư tự do rà soát lại đối tượng, quy mô và thủ tục đầu tư của các dự án bố trí 

ổn định dân di cư tự do trên địa bàn theo biểu tổng hợp danh mục dự án của 

từng tỉnh gửi kèm (biểu 1), đảm bảo đúng đối tượng trong Thông báo số 

14/TB-VPCP ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ. 

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh tổng hợp, sắp xếp thứ 

tự ưu tiên danh mục các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do theo mẫu biểu 2 gửi 

kèm và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các danh mục, hiệu quả 

đầu tư của dự án; đồng thời, hoàn thành Tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trước ngày 18/7/2019 theo địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà 

Nội và địa chỉ Email: son78bnn@gmail.com để rà roát, tổng hợp, trình Thủ 

tướng Chính phủ đúng thời gian quy định. Trường hợp, đến thời hạn trên tỉnh 

không có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, coi như tỉnh 

không có nhu cầu đề xuất dự án./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- UBND các tỉnh có liên quan; 

- Lưu: VT, KTHT. 

      PP.QHDC:  Nguyễn Thanh Sơn; 

      TP.QHDC:   Lê Văn Sơn. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 
 

Trần Thanh Nam 

mailto:son78bnn@gmail.com


 

DANH SÁCH GỬI VĂN  BẢN 

(Kèm theo Công văn số            BNN-KTHT ngày       tháng        năm 2019  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

 

1. Hà Giang 

2. Tuyên Quang 

3. Cao Bằng 

4. Bắc Kạn 

5. Lạng Sơn 

6. Lào Cai 

7. Yên Bái 

8. Hòa Bình 

9. Sơn La 

10. Điện Biên 

11. Lai Châu 

12. Thanh Hóa 

13. Bình Thuận 

14. Đắk Lắk 

15. Đắk Nông 

16. Gia Lai 

17. Lâm Đồng 

18. Kon Tum 

19. Bình Phước 

20. Cà Mau. 
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