
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 và đề xuất danh mục  

dự án bố trí ổn định dân cư các vùng 

thiên tai, biên giới 

 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2020 

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

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định 

dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 6979/VPCP-KTTH ngày 

07/8/2019 đối với các dự án di dân cấp bách vùng thiên tai, biên giới sử dụng 

nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020.  

Để hỗ trợ các địa phương, nhất là các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, 

các tỉnh khu vực biên giới, miền núi thường xuyên xảy ra thiên tai, sạt lở thực 

hiện dự án di dân cấp bách: nhằm hỗ trợ người dân ổn định đời sống, phát triển 

sản xuất, không di cư tự do đi nơi khác; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về 

người, tài sản của nhân dân và đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, quốc phòng. 

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

- Báo cáo kết quả thực hiện các dự án bố trí dân cư đã được Thủ tướng 

Chính phủ bố trí vốn từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 tại 

Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2018, các tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

và đề xuất giải pháp thực hiện;  

- Rà soát, đánh giá mức độ cấp bách của các dự án bố trí dân cư vùng 

thiên tai, biên giới (quy định tại khoản 1, khoản 2 Quyết định số 1776/QĐ-TTg 
ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ) cần thực hiện ngay để kịp thời di dời, 

bố trí, sắp xếp các hộ dân vào các điểm dân cư theo quy hoạch và tổng hợp danh 

mục dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo mẫu biểu kèm theo; chịu trách 

nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng về đối tượng thực 

hiện, tính chính xác của số liệu và hiệu quả đầu tư của từng dự án. 

Báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trước ngày 16/9/2020 theo địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ 

email: son78bnn@gmail.com để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 

quyết định. Đến thời điểm trên tỉnh nào không có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp 

và PTNT coi như 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 
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