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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 

Dự án Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới Việt - Lào, xã Ba 

Tầng, huyện Hướng Hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1013/QĐ-UBND ngày 11/06/2010 và được điều chỉnh dự án đầu tư (giai đoạn 

2) tại Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh trong đó 

thời gian thực hiện đến 2019-2020 với quy mô xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo 

tái định cư cho 200 hộ (gồm 50 hộ tại chổ, 100 hộ từ các thôn, bản trong vùng 

và 50 hộ từ đồng bằng lên) với tổng mức đầu tư dự án là 62,417 tỷ đồng.  

Đến nay, tổng số vốn đã được bố trí cho dự án nguồn NSTW hỗ trợ từ 

năm 2010 đến năm 2019 là 25,67 tỷ đồng (năm 2010: 3,0 tỷ; 2011: 1,2 tỷ; 

2012: 2,816 tỷ; 2014: 1,653 tỷ; 2015:7,0 tỷ; 2019: 10 tỷ). 

Năm 2020 dự án được bố trí 10 tỷ đồng từ nguồn vốn 10.000 tỷ đồng điều 

chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia theo 

Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 797/NQ-

UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của UBTV Quốc hội. Tuy nhiên, đến nay dự án 

chưa được UBND tỉnh phân bổ vốn để triển khai thực hiện. 

Nhằm hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, sớm triển khai đầu tư 

xây dựng công trình và giải ngân nguồn vốn đúng tiến độ, Sở nông nghiệp và 

PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét phân bổ nguồn vốn nói trên để có cơ 

sở triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH). 
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