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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội,  ngày        tháng  01  năm 2021      

Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 

01/3/2020 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 Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

14/TB-VPCP ngày 08/01/2019, Công văn số 6979/VPCP-KTTH ngày 07/8/2019 

của Văn phòng Chính phủ về vốn thực hiện các dự án di dân tự do, ổn định dân 

cư vùng biên giới, thiên tai, ngày 12/10/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổng 

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

Trung ương năm 2020 để hỗ trợ các địa phương thực hiện các dự án bố trí dân cư 

vùng thiên tai, biên giới và ổn định dân di cư tự do với tổng kinh phí là 1.800 tỷ 

đồng. Ngày 27/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

118/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương từ nguồn dự phòng ngân 

sách năm 2020 để thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có dự án về di dân.  

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân đang sinh sống 

tại các vùng có nguy cơ cao vể thiên tai, hạn chế tình trạng dân di cư tự do và 

đảm bảo tình hình an ninh, chính trị tại các địa phương, nhất là khu vực biên 

giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh (theo danh sách đính kèm Công văn này) rà soát, ưu tiên phân bổ vốn đã 

được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Quyết định số 118/QĐ-TTg để thực 

hiện các dự án bố trí dân cư đang thực hiện dở dang và bố trí các dự án mới 

theo danh mục dự án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Thủ 

tướng Chính phủ tại Tờ trình số 7079/TTr-BNN-KTHT ngày 12/10/2020. 

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện đảm bảo thời gian, đúng đối tượng, mục tiêu, hiệu quả của dự án và 

đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư 

công và các văn bản pháp luật có liên quan./. 

(Có Tờ trình số 7079/TTr-BNN-KTHT ngày 12/10/2020 và danh mục dự 

án kèm theo). 

Nơi nhận:                                                                                   
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBND các tỉnh như danh sách kèm theo; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh kèm theo; 

- 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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