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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 7

năm 2022

V/v hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư các dự án tái định
cư thực hiện năm 2023 thuộc Đề án
sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có
nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt
lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh
giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: UBND các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa,
Bá Thước, Thường Xuân, Lang Chánh, Thạch Thành.
Thực hiện Quyết định số 4845/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao
xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 20212025. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện miền núi lập
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 11 dự án tái định cư thực hiện năm 2023 (bao
gồm 03 dự án khu tái định cư tập trung và 08 dự án khu tái định cư liền kề) gửi
Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Để hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định, Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị UBND các huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với 02 dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện,
gồm: Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư khu tái định cư cho các hộ dân Bản Bôn, xã
Trung Thượng, huyện Quan Sơn; Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư khu tái định cư
cho các hộ dân khu Băng Lươm, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân. Đề nghị
UBND huyện Quan Sơn, UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan cập nhật nhu cầu sử dụng đất của
dự án vào kỳ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch
sử dụng đất hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm căn cứ thu hồi
đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định.
2. Đối với 06 dự án gồm: Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư khu tái định cư
cho các hộ dân bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; Bản Trung
Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát; Bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện
Quan Hóa; Thôn Pốn Thành Công, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước; Bản Giàng,
xã Yên Khương, huyện Lang Chánh và Thôn Tượng Liên, xã Thạch Tượng,
huyện Thạch Thành. Đề nghị UBND các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Bá
Thước, Lang Chánh, Thạch Thành nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có Báo cáo
kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư 06 dự án kèm theo).
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Đề nghị UBND các huyện có Văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về
Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ email: quyhoachbtdc@gmail.com) trước
ngày 10/8/2022 để tổng hợp.
Đề nghị UBND các huyện khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, PTNT.
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