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Quỳnh Nhai, ngày 09 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp tục triển khai thực hiện
công tác bố trí ổn định dân cư

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Thực hiện Công văn số 2414/UBND-KT ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư. Chủ
tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã theo chức năng
nhiệm vụ thực hiện các nội dung 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, ổn định dân di cư tự do,
vùng đặc biệt khó khăn.
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
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,...), 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. Các cơ quan, ban, ngành liên quan và 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, đặc biệt khó khăn, di cư tự do.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban ban nhân các
xã triển khai thực hiện./
Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, NN(Luân).
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