
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:          /SNN-PTNT 
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chương trình bố trí dân cư 

tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 -2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 17 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 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, định 

hướng đến năm 2030;  

Thực hiện Công văn số 4215/BNN-KTHT, ngày 01/06/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT góp ý Dự thảo Hướng dẫn và kế hoạch thực hiện Chương trình bố 

trí dân cư theo Quyết định 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Chương trình bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 (tổng hợp từ kết 

quà rà soát, kế hoạch của UBND các huyện, thành phố và Kế hoạch 1392/KH-

UBND 05/6/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch đấu tư công trung hạn lĩnh vực bố 

trí, sắp xếp ổn định dân cư và di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025). Để hoàn thiện Kế hoạch trình 

UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ban, ngành, 

UBND huyện, thành phố tham gia ý kiến cho dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương 

trình bố trí dân cư tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022-2025 (có dự thảo kế hoạch và phụ 

lục biểu kèm theo). 

Văn bản góp ý của UBND các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, gửi 

về Sở nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 

22/8/2022 để tổng hợp, hoàn thiện và trình UBND xem xét, ban hành./. 

 
   Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, PTNT. 
 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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