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BÁO CÁO THAM LUẬN  

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN 

TÍCH CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP TRẢ VỀ ĐỊA 

PHƯƠNG. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU 

ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN DI CƯ TỰ DO, ĐỒNG BÀO 

DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ CÁC HỘ NGHÈO THIẾU ĐẤT SẢN XUẤT 
(Trình bày tại Hội nghị ngày 23/8/2019)  

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng chính phủ, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc báo cáo tham luận tại buổi Tọa đàm “Rà soát, sắp sếp các 

công ty nông, lâm nghiệp gắn với bố trí đất đai cho người dân địa phương và 

dân di cư tự do”, UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo tham luận các nội dung sau 

đây: 

I. VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI 

VỚI DIỆN TÍCH CỦA CÁC CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP TRẢ VỀ 

ĐỊA PHƯƠNG. 

1. Kết quả đã thực hiện  

Căn cứ Công văn số 1827/TTg-ĐMDN ngày 14/10/2015 của Chính phủ 

về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Công ty Nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì 

trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có 06 Công ty lâm nghiệp giải thể và có 10 công ty 

nông lâm nghiệp sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 của Chính phủ. Đến nay, UBND tỉnh Đắk Nông đã thực hiện các nội 

dung như sau: 

- Đã giải thể 06 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Gia Nghĩa, Thuận Tân, 

Trường Xuân, Quảng Tín, Đức Lập, Quảng Đức. Tổng diện tích đất đã thu hồi 

của 06 công ty giải thể bàn giao về địa phương và Ban quản lý rừng phòng hộ 

Gia Nghĩa quản lý là 53.148,69 ha. 

- Sắp xếp, đổi mới 10 Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp: Công ty cà 

phê Thuận An, Công ty cà phê Đức Lập; các Công ty lâm nghiệp: Nam Nung, 

Quảng Sơn, Nam Tây Nguyên, Đắk Wil, Đầu tư phát triển Đại Thành, Đức Hòa, 

Đắk N’tao và Đắk Măng. Theo phương án sắp xếp đổi mới thì diện tích các công 

ty nông, lâm nghiệp giữ lại là 104.525,95 ha; diện tích sẽ giao về địa phương 

quản lý là 15.319,18 ha.  

- Về tình hình lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất của các 

công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương 
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UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập phương án sử 

dụng đất đối với diện tích thu hồi của các Công ty giải thể nêu trên. Tuy nhiên, 

về ranh giới, diện tích đất theo từng loại đất của các công ty lâm nghiệp giải thể 

chưa được đo đạc, cắm mốc, đánh giá hiện trạng sử dụng, đặc biệt là trong đó 

còn có một số diện tích đất còn rừng cần bảo vệ, phát triển rừng, nhưng do điều 

kiện ngân sách của tỉnh Đăk Nông còn khó khăn, không thể bố trí kinh phí để 

thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với diện tích lớn như trên. Vì vậy, 

UBND tỉnh chỉ bố trí kinh phí để lập phương án sử dụng đất tổng thể trên cơ sở 

lồng ghép các loại bản đồ quy hoạch sử dụng đất và chuyên ngành, lĩnh vực 

khác. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất 

tổng thể. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án giao rừng, cho thuê rừng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 285/QĐ-

UBND ngày 13/02/2018. 

2. Những khó khăn vướng mắc 

Tổng diện tích đất thu hồi của các công ty lâm nghiệp giải thể và các công 

ty sau khi sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP bàn giao cho địa 

phương quản lý, bố trí sử dụng là rất lớn (gần 70.000 ha), trong đó phần lớn diện 

tích đã bị các hộ dân lấn chiếm, sử dụng và hiện nay chưa được đo đạc, lập bản 

đồ địa chính. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn chế nên việc 

đầu tư kinh phí để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng và 

thực hiện phương án sử dụng đất đối với diện tích nêu trên là hết sức khó khăn, 

cần có sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ Trung ương. 

Ngoài ra, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH13 ngày 27/11/2015 của 

Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm 

trường quốc doanh do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp, Ban quản 

lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng và chỉ đạo của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai 

có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh do các công ty nông, lâm nghiệp 

không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng 

và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại 

Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 17/5/2018. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đang thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – Dự toán thực hiện việc xác 

định ranh giới, cắm mốc giới sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo 

đạc, lập bản đồ địa chính; lập phương án quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Đề án đã 

được phê duyệt.  

Khái toán kinh phí thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc giới sử 

dụng đất, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; lập 

phương án quản lý, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đối với toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc từ 

nông trường, lâm trường nêu trên khoảng 380 tỷ đồng. 
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3. Giải pháp quản lý đất đai trong thời gian tới 

- Rà soát lại việc thực hiện quy hoạch đất đai, quy hoạch rừng và xử lý tồn 

tại; kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, vi phạm trong việc thực hiện các quy 

định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, trong giải quyết 

các thủ tục hành chính về đất đai. 

- Đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác định ranh giới sử dụng đất của các công 

ty nông, lâm nghiệp; đo đạc, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 

12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 

của Chính phủ. 

- Hoàn thành việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất 

thu hồi bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 285/QĐ-UBND ngày 13/02/2018. 

- Triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ 

các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm 

nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; ban 

quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

728/QĐ-UBND ngày 17/5/2018. 

II. VỀ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT 

CHO NGƯỜI DÂN DI CƯ TỰ DO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SÔ 

VÀ CÁC HỘ NGHÈO THIẾU ĐẤT SẢN XUẤT 

1. Tình hình chung về dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh và những hệ 

lụy, vướng mắc trong tổ chức thực hiện 

1.1. Tình hình dân cư và dân di cư tự do:  

Đắk Nông là một tỉnh nằm ở phía nam Tây Nguyên, được thành lập vào 

năm 2004 trên cơ sở chia tách một phần diện tích của tỉnh Đắk Lắk, với diện 

tích tự nhiên 650.927ha; dân số toàn tỉnh khoảng là 157.376 hộ/646.330 nhân 

khẩu (tăng gần gấp hai lần so với thời điểm tái thành lập tỉnh năm 2004), trong 

đó số dân di cư tự do (DCTD) là 38.191 hộ/173.973 khẩu (tính riêng cho giai 

đoạn 2005 đến nay là 5.388 hộ/23.680 khẩu). Trong đó: 

- Số hộ đã ổn định đời sống là 26.680 hộ/122.220 khẩu. 

- Số hộ hiện nay chưa được bố trí, sắp xếp ổn định là 11.511 hộ/51.753 

khẩu, trong đó: có 7.121 hộ/31.987 khẩu nằm trong 16 dự án quy hoạch đã được 

UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt và đang triển khai thực hiện; còn lại 4.389 

hộ/19.766 khẩu chưa có dự án và chưa được bố trí, đang sống rải rác trên diện 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=118/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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tích đất lâm nghiệp thuộc các khu rừng sản xuất, rừng phòng hộ cần phải quy 

hoạch bố trí, sắp xếp trong thời gian tới. 

 1.2. Nguyên nhân của di cư tự do: 

- Các tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình khá phức tạp, thiếu đất sản xuất 

nghiêm trọng, khí hậu khắc nghiệt, trong khi đó ở Tây Nguyên lực hút khá 

mạnh, do điều kiện sản xuất nông - lâm nghiệp thuận lợi, đất đai tốt, khí hậu ôn 

hoà… và một số kẻ xấu lợi dụng những khó khăn này ở một số vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, đã lôi kéo, kích động dân ra đi tự do. Một số ra đi còn do dòng 

tộc, tín ngưỡng (Đạo Tin Lành) lôi kéo (chủ yếu trong dân tộc Mông, dân tộc 

Dao). 

- Công tác quản lý dân cư ở nơi đi và nơi đến còn lỏng lẻo; chưa có chế tài 

và giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng dân di cư tự.  

1.3. Những hệ lụy: 

Việc người dân DCTD đến sinh sống tại Đắk Nông với số lượng lớn đã xảy 

ra nhiều hệ lụy xấu, vượt quá khả năng giải quyết của địa phương, bởi vì đặc 

điểm dân DCTD đến Đắk Nông chủ yếu sinh sống phân tán, rải rác ở các khu 

vực vùng sâu, vùng xa, xen lẫn trong các khu rừng, cách xa trung tâm xã, không 

có đường giao thông đi lại, dẫn đến công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn, 

nhất là công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai và quản lý dân cư. 

Hệ lụy lớn nhất hiện nay là tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất, do 

người dân DCTD chủ yếu là người nghèo, không có vốn nên không thể nhận 

sang nhượng đất mà chủ yếu là trực tiếp phá rừng để lấy đất sản xuất. Ngoài 

việc phá rừng, dân DCTD đến còn đặt ra nhiều vấn đề buộc chính quyền địa 

phương phải giải quyết đó là: Y tế, giáo dục, an ninh trật tự, văn hóa xã hội và 

nhiều lĩnh vực khác; nhu cầu về đầu tư kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, 

trạm…) để ổn định dân cư là rất lớn, trong điều kiện thu ngân sách của địa 

phương thấp; bên cạnh đó là vấn đề tranh chấp đất đai giữa các cộng đồng, sự 

phức tạp do va chạm giữa văn hóa các vùng miền, các dân tộc…cũng tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ bất ổn về an ninh nông thôn. 

Điển hình hiện nay trên địa bàn huyện Đắk Glong và huyện Đắk Song có 

03 khu vực có dân di cư tự do đã làm nhà ở, sinh sống và sản xuất ổn định từ 

năm 2000 đến nay với số lượng rất lớn chưa được quy hoạch, ổn định, cụ thể: 

- Tại 02 điểm ở huyện Đắk Glong (xã Đắk R’măng, xã Quảng Hòa): Tổng 

số 329 hộ/1.885 nhân khẩu, trong đó: Khu vực Suối phèn thuộc địa bàn xã 

Quảng Hòa có 70 hộ/341 nhân khẩu và Khu vực 05 cụm dân cư số 6, 8, 9, 10, 

12 thuộc địa bàn xã Đắk R’Măng 259 hộ/1.544 nhân khẩu).  

- Tại tiểu khu 1097 thuộc địa bàn xã Đắk Mol, huyện Đắk Song: Số liệu 

thống kê từ năm 2016 đã có 116 hộ/464 nhân khẩu, đến nay đã tăng lên nhiều. 

Đa số các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc di cư 

đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; chưa được đăng ký hộ khẩu do chưa 

có nơi ở hợp pháp theo quy định của Luật Cư trú; việc học hành của con em 
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trong độ tuổi đi học gặp nhiều khó khăn; an ninh trật tự khó kiểm soát. Các 

phương án để ổn định như: Tại chỗ, di dời về nơi ở mới, bố trí xen ghép với các 

dự án, khu dân cư hiện có trên địa bàn huyện rất khó thực hiện, vì lý do nguồn 

kinh phí thực hiện rất lớn, không có quỹ đất sạch để bố trí đất ở, đất sản xuất đối 

với phương án di dời.   

Để thực hiện việc ổn định dân cư các điểm nêu trên cần phải chuyển 

mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất ở, đất sản xuất nông nghiệp; đồng 

thời phải có kinh phí để đầu tư hạ tầng đường, điện trường, trạm y tế để ổn 

định các khu dân cư. Vấn đề này vượt thẩm quyền và khả năng của địa 

phương. 

2. Kết quả bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do 

Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Đắk Nông đã lập và triển khai thực hiện 16 dự 

án đầu tư, mục tiêu bố trí, sắp xếp cho 10.865 hộ, tổng vốn phê duyệt dự án là 

1.530,343  tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 1.285,503 tỷ đồng, ngân 

sách địa phương là 244,840 tỷ; đến nay Trung ương đã bố trí vốn đầu tư cho các 

dự án 476,955 tỷ đồng (đạt 31,17%), cụ thể: 

- Dự án đã hoàn thành là: 04 dự án với tổng số vốn phê duyệt 93,374 tỷ 

đồng, số vốn đã được bố trí đầu tư 77,807 tỷ đồng; đã bố trí, sắp xếp ổn định 

2.931 hộ. 

- Dự án đã được phê duyệt và đầu tư dở dang: 12 dự án với tổng số vốn 

được phê duyệt 1.436,969 tỷ đồng, số vốn đã được bố trí đầu tư  399,148 tỷ 

đồng; đã bố trí, sắp xếp ổn định 810 hộ; số hộ cần tiếp tục bố trí sắp xếp, ổn định 

là 7.124 hộ. 

(Chi tiết các dự án theo phụ lục đính kèm) 

3. Giải pháp bố trí, sắp xếp trong thời gian tới 

Cùng với sự hỗ trợ đầu tư từ Trung ương, trong thời gian tới tỉnh Đắk 

Nông sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp để ổn định dân DCTD, cụ thể: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 

12/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục 

giải quyết tình trạng dân DCTD. 

- Tập trung lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư dứt điểm các dự án đã 

được phê duyệt, đến năm 2020 cơ bản bố trí, sắp xếp ổn định cho 11.511 

hộ/51.753 khẩu dân DCTD đã đến, trong đó hoàn thành đầu tư 12 dự án đã 

được phê duyệt để bố trí, sắp xếp cho 7.124 hộ nằm trong vùng quy hoạch; lập 

thêm một số dự án tập trung, dự án xen ghép để bố trí, sắp xếp cho 4.389 hộ 

đang sống rải rác ngoài vùng dự án.  

- Lập thêm một số dự án tập trung, xen ghép để bố trí, sắp xếp ổn định 

dân di cư tự do tại các điểm nóng trên địa bàn tỉnh. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Về việc quản lý đất đai có nguồn gốc nông lâm trường 
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Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương:  

- Cần có một số giải pháp, chế độ chính sách cụ thể, như: Chính sách ưu 

đãi đối với lực lượng quản lý, bảo vệ rừng; các giải pháp để các đơn vị chủ rừng 

có thể tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, giải pháp sắp xếp, đổi mới công tác tổ 

chức và phát triển nguồn nhân lực, bổ sung một số chính sách về vốn để các đơn 

vị đảm bảo được hoạt động, đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý 

đất đai. 

- Ban hành các quy định đặc thù phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn 

Tây Nguyên để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm đất đai có nguồn gốc từ 

các nông lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên và các 

công ty có sử dụng đất nông, lâm nghiệp. Theo quy định của Luật Đất đai năm 

2013 và Nghị định số 102/2014/NĐ-CP thì không có quy định thẩm quyền cho 

các chủ rừng được giao, được thuê đất được phép thực hiện giải pháp di dời (nhổ 

bỏ cây trồng, di dời nhà cửa trên diện tích đất bị lấn chiếm trái phép ra khỏi 

lâm phần quản lý) mà chỉ có trách nhiệm quản lý diện tích được giao, được thuê 

không để người dân lấn chiếm đất. Đây là bất cập lớn về quy định của pháp luật, 

dẫn đến chủ rừng khó khăn trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ. 

- Xem xét, hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Đắk Nông để thực hiện Đề án tăng 

cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do 

các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, 

hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 17/5/2018, kinh phí khoảng 

380 tỷ đồng. 

- Bổ sung kinh phí để thực hiện hoàn thiện dự án tổng thể xây dựng cơ sở 

dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn toàn tỉnh (trong năm 2020 khoảng 50 tỷ 

đồng), giúp cho địa phương thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đạt hiệu quả 

cao.  

2. Về việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho dân di cư tự do, đồng bào 

dân tộc thiểu số tại chỗ và các hộ ngheo thiếu đất sản xuất 

Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương: 

1. Cho phép tỉnh Đắk Nông lập 02 dự án mới để bố trí, sắp xếp ổn định 

cuộc sống tại chỗ cho số hộ dân đã sinh sống ổn định từ nhiều năm nay trên địa 

bàn huyện Đắk Glong và huyện Đắk Song nêu trên, cụ thể: 

- 01 dự án ổn định cho 329 hộ/1.855 hộ dân di cư tại xã Quảng Hòa và xã 

Đắk R’măng, huyện Đắk Glong; 

- 01 dự án ổn định cho 116 hộ/464 hộ dân di cư tại xã Đắk Mol, huyện 

Đắk Song; Bố trí kinh phí cho địa phương để lập, tổ chức thực hiện các dự án. 

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch sản xuất lâm nghiệp 

sang đất ở, đất sản xuất nông nghiệp và đất chuyên dùng khác (đây là những 

diện tích đất không còn rừng) để thực hiện 02 dự án nêu tại mục 1 và Dự án cấp 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=118/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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bách ổn định ổn định dân di cư tự do, ổn định an ninh chính trị khu vực biên giới 

xã Quảng Trực và xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức đã được UBND tỉnh Đắk Nông 

phê duyệt tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 theo chủ trương 

và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Thông báo số 205/TB-

VPCP ngày 29/7/2016 của Văn phòng Chính phủ. 

3. Nhu cầu nguồn vốn Trung ương hỗ trợ để thực hiện đầu tư các dự án 

đang triển khai trên địa bàn tỉnh (12 dự án) là 1.194,972 tỷ đồng. Các dự án này 

đến nay đã được Trung ương bố trí 399,148 tỷ đồng (đạt 33,4%), còn thiếu là 

795,824 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kế hoạch trung hạn (2016 - 2020) Trung ương 

chỉ hỗ trợ đầu tư cho các dự án 368,487 tỷ đồng; vì vậy, để đầu tư hoàn thành 

các dự án theo kế hoạch, đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ bổ sung cho 

tỉnh Đắk Nông 427,337 tỷ đồng. 

4. Tiếp tục chỉ đạo các tỉnh có dân DCTD đến tỉnh Đắk Nông có trách 

nhiệm phối hợp và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Đắk Nông trong việc bố trí, sắp xếp 

ổn định số dân đã đến. Đồng thời, giải quyết tốt các vấn đề kinh tế - xã hội, xóa 

đói giảm nghèo tại địa phương nơi đi để giảm “lực đẩy” nhằm hạn chế dòng 

người DCTD vào các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Nông./. 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

 


