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

 

Thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao tại 

Công văn số 1407/VPCP ngày 17/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo 

của Bộ Công an liên quan đến chính sách về di dân, tái định cư các dự án thuỷ 

lợi, thuỷ điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện và 

Dự án ổn định đời sống sản xuất cho người dân sau tái định cư trên địa bàn; phát 

hiện và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

2. Bằng hình thức thích hợp, trong năm 2021 tổ chức tổng kết việc thi hành 

pháp luật về di dân, tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện của địa phương 

nhằm đánh giá kỹ những tồn tại bất cập, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của 

địa phương, chủ đầu tư và các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện và hoàn 

thiện “Báo cáo tổng kết 7 năm (2014-2021) thực hiện chính sách đặc thù về di 

dân, tái định cư dự án thủy lợi, thủy điện theo các Quyết định: Số 64/2014/QĐ-

TTg ngày 18/11/2014 và số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019” theo Đề cương 

chi tiết kèm theo và được đăng tải trên website của Cục Kinh tế hợp tác và Phát 

triển nông thôn tại địa chỉ: https://dcrd.gov.vn/de-cuong-bao-cao-a416.html. 

Đề nghị Quý Ủy ban hoàn thành các nội dung trên gửi Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước ngày 15/12/2021 theo địa chỉ: Số 2, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội và email: son78bnn@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, KTHT. 

ST:          Nguyễn Thanh Sơn; 

TP.QHDC:         Tạ Nam Phong. 
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