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      Kon Rẫy, ngày        tháng        năm 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp  

dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022 

 

               Kính gửi: Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh. 

Căn cứ Thông báo số 130-TB/VPTU ngày 03/11/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy trong chuyến thăm, kiểm 

tra việc thu hút, bố trí, sắp xếp dân cư tại Điểm dân cư số 64, thôn Ia Dơr, xã Ia 

Tơi, huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Quyết định  số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh “Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân 

cư trên địa bàn huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 162/QĐ-

UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh Kon Tum” (sau đây viết tắt Đề án 

285); Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về 

việc  thực  hiện  Thông  báo Kết  luận  số  28-TB/TU  ngày  22/10/2020  của  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp 

xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Công văn số 760-CV/HU ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân đến định cư tại 

Điểm dân cư 64, huyện Ia H’drai; 

Căn cứ Công văn số 3664/SNN-CCPTNT ngày 30/11/2022 của Sở Nông 

Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

di dân, bố trí sắp xếp dân cư huyện Ia H’Drai năm 2022. 

UBND huyện Kon Rẫy báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án di dân, 

bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh 

uỷ, UBND tỉnh, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn, 

thông báo các chính sách hỗ trợ theo quy định tại điểm 2.1.3, 2.1.4, mục 2, phần 

III của Đề án ban hành tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của 

UBND tỉnh Kon Tum; đồng thời đăng ký các hộ dân có nhu cầu di dân đến vùng 

tái định cư mới tại huyện Ia H’Drai(1). 

                                                 
(1) Các văn bản của UBND huyện Kon Rẫy: Số 215/UBND-TH ngày 02/3/2022 về việc đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động, lập danh sách các hộ dân có nhu cầu và đủ điều kiện đến định cư tại Điểm dân cư số 64, 

huyện Ia H’Drai; số 329/UBND-TH ngày 23/3/2022 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển 

khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai; số 1404/UBND-TH ngày 

22/11/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Đề án di dân, bố trí, 
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2. Kết quả đạt được 

- Ngày 15/9/2022, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện phối hợp với UBND xã Tân Lập, Đăk Ruồng tổ chức đưa 

09 hộ dân đi thăm quan địa bàn điểm dân cư 64, huyện Ia H’Drai (xã Tân lập 08 

hộ và xã Đăk Ruồng 01 hộ)(2); UBND huyện đã ban hành Quyết định di dân đến 

địa bàn huyện Ia H’Drai cho 01 hộ dân tại xã Đăk Ruồng(3). Hiện nay, huyện 

đang chờ huyện Ia H’Drai ban hành Quyết định tiếp nhận hộ dân sẽ tổ chức 

giao, đưa các hộ được bố trí ổn định đến vùng dự án theo quy định. 

- Các bước đã thực hiện:  

+ Phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Ia H’Drai, Công ty cổ phần và đầu tư phát triển Duy Tân 

(doanh nghiệp tuyển dụng lao động) triển khai các bước được quy định tại 

Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguời dân về chủ trương 

giãn dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai theo Đề án 285 

(bằng nhiều hình thức như qua hệ thống văn bản, loa truyền thanh, họp dân, 

niêm yết công khai tại các nơi sinh hoạt cộng đồng…) đến các thôn (làng) để 

người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với 

Chương trình bố trí dân cư và mục tiêu dự án, phương án và đăng ký nhu cầu 

tham gia di dân.  

- Tuyên truyền, vận động, lựa chọn, lập danh sách các hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số tại chỗ (gồm: Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai) trên địa bàn thiếu đất ở, đất 

sản xuất, sống ở những nơi nguy cơ sạt lở cao... có nguyện vọng và đủ điều kiện 

đến Điểm dân cư số 64. 

3. Một số nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Nhà nước, doanh nghiệp trong Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư; phối hợp 

trong công tác giới thiệu, tuyển dụng công nhân gắn với công tác di dân, bố trí, 

sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

- Tiếp tục tăng cường vận động, lựa chọn, lập danh sách các hộ dân trên 

địa bàn huyện có nguyện vọng và đủ điều kiện di dân đến vùng tái định cư mới 

tại huyện Ia H’Drai; trên cơ sở đó, phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai và các 

                                                                                                                                                         
sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai; Các văn bản của Phòng NN&PTNT: Số 67/PNN ngày 16/6/2022 

về tiếp tục triển khai Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai; số 213/PNN ngày 

09/11/2022 về việc phối hợp rà soát, bổ sung thủ tục hồ sơ trình UBND huyện ban hành Quyết định di dân đến 

địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.  
(2) Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về  tổ chức triển khai đưa 

dân đến tham quan địa bàn tại điểm dân cư 64, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai. 
(3) Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 của UBND huyện Kon Rẫy về việc di dân đến địa 

bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 
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doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ia H’Drai để bố trí, sắp xếp dân cư đến nơi ở 

mới theo đúng quy định. 

4. Kiến nghị, đề xuất  

- Đề nghị UBND huyện Ia H’Drai kịp thời hoàn thiện thủ tục tiếp nhận để 

hộ dân sớm được bố trí, ổn định cuộc sống. 

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh quan tâm đề xuất UBND tỉnh 

xem xét bổ sung chính sách hỗ trợ đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ di dân 

(ngoài các chính sách đã có trong Đề án được duyệt) nhằm yên tâm, ổn định 

cuộc sống và phát triển kinh tế hộ gia đình. 

 Trên đây là báo cáo của UBND huyện Kon Rẫy về kết quả triển khai thực 

hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 

2022./.  

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c); 

- Chi cục PTNT tỉnh (b/c); 

- TT Huyện uỷ (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc (th/h); 

- UBND các xã, thị trấn (th/h); 

- Lưu: VT. 

 

  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuỷ 
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