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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

 Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại các 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, số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2021 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn: Số 2447/VPCP-

NN ngày 07/4/2021, số 3073/VPCP-TH ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính 

phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, hoàn thiện và 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các 

vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc 

dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (trong Quý IV/2021), 

làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện bố trí dân cư giai đoạn tới đây. 

 Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình 

bố trí dân cư (thay thế Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012) nêu 

trên. Đồng thời, để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bố trí dân cư giai đoạn 2021-

2025 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho chủ trương đầu tư quy định tại 

điểm a, khoản 10, Điều 3 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 

08/7/2020 và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14. Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai 

thực hiện một số nội dung công việc sau: 

 1. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

và pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác bố trí dân cư nhằm tiếp tục 

nâng cao nhận thức các ngành, các cấp chính quyền và người dân, đặc biệt là 

bố trí dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ cao về thiên tai, bố trí dân cư biên giới, 

ổn định dân di cư tự do, vùng đặc biệt khó khăn, khu rừng đặc dụng. 

 2. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã 

được 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. 

Phối hợp chặt chẽ giữa địa phương có dân di cư tự do đi và đến trong việc giải 

quyết tình trạng dân di cư tự do; nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, quản lý 

dân cư, nắm chắc tình hình nhân khẩu, tâm tư nguyện vọng của người dân để 

có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để dân di cư tự do đi nơi khác. 

3. Rà soát, tổng hợp nội dung bố trí dân cư (các dự án đầu tư bố trí dân 

cư theo các đối tượng di dân) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai 
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đoạn 2021-2025, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bố trí vốn 

đầu tư tập trung, ưu tiên đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án dở dang, dự án 

bố trí dân cư cấp bách do thiên tai (sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt,…), bố 

trí ổn định dân cư các xã biên giới đất liền (địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc 

phòng, an ninh), ổn định dân di cư tự do, sớm đưa dân đến sinh sống địa bàn 

vùng dự án; đồng thời, huy động lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, 

dự án hiện có khác trên địa bàn hỗ trợ phát triển sản xuất, từng bước nâng cao 

thu nhập, ổn định đời sống lâu dài cho các hộ di dân. 

 4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành 

và các cấp chính quyền có liên quan rà soát, xác định cụ thể các dự án bố trí 

dân cư cấp bách (đặc biệt có phương án chủ động bố trí, di dời các hộ dân 

vùng có nguy cơ cao về thiên tai đến định cư nơi an toàn trước mùa mưa, lũ 

năm 2021) báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, ưu tiên bố trí nguồn lực 

thực hiện theo quy định chung. Trường hợp ngân sách địa phương không cân 

đối được, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

 5. Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ 

với các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện bố 

trí dân cư; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời 

khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện, nhất là bố 

trí dân cư các vùng có nguy cơ cao về thiên tai, biên giới, đặc biệt khó khăn, di 

cư tự do, khu rừng đặc dụng. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, KTHT(Pg). 

TP.QHDC: 

           Tạ Nam Phong 
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