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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/2016/NQ-HĐND TP. Kon Tum, ngày  04  tháng  8  năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua Phƣơng án di dân, bố trí, sắp xếp dân cƣ  

đến địa bàn huyện Ia H’Drai 

    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật;  

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ, về việc 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 2013-

2015 và định hướng đến năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg, ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định 

cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC, ngày 

27/12/2013 của Ủy Ban Dân tộc và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 33/2013/QĐ-TTg, ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 

tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào 

dân tộc thiểu số đến năm 2015; 

 Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT, ngày 27/4/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quy trình bố trí, ổn định 

dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, 

ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

 Căn cứ Thông báo số 937-TB/TU, ngày 10/8/2015 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai;  

 Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND, ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn 

huyện Ia H’Drai; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 172-TB/TU, ngày 11/4/2016 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Kon Tum về việc Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy 

về Phương án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư đến địa bàn huyện Ia H’Drai; 

 Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND, ngày 19/7/2016 của UBND thành phố Kon 
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Tum về việc đề nghị thông qua Phương án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư đến địa bàn 

huyện Ia H’Drai; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc và ý kiến thảo luận của các Đại 

biểu Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Thông qua Phương án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư đến địa bàn 

huyện Ia H’Drai với các nội dung chính như sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện di dân, tái định cư đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

(sau đây gọi tắt là DTTS) thuộc đối tượng hộ nghèo nhằm thực hiện các Chính 

sách của Nhà nước để tạo điều kiện cho hộ có nơi ở ổn định, có điều kiện phát 

triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xóa đói, giảm nghèo. 

 Tổ chức thực hiện việc bố trí dân cư đến địa bàn huyện Ia H’Drai nhằm 

sắp xếp lại dân cư trên địa bàn thành phố, giảm tình trạng mật độ dân cư đông 

trong khu vực thành thị; giải quyết tình trạng các hộ nghèo là người đồng bào 

DTTS thiếu đất sản xuất nhằm phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.  

 2. Mục tiêu cụ thể 

 Có ít nhất 100 hộ dân người đồng bào DTTS nghèo trên địa bàn thành phố 

Kon Tum đủ điều kiện theo Đề án được duyệt, trước mắt tập trung vận động tại 

các xã, phường: Thống Nhất, Quang Trung, Thắng Lợi, Lê Lợi, Trường Chinh, 

xã Đăk Blà, Đăk Rơ Wa, Chư Hreng, Kroong … 

 Đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng (Điện, đường giao thông, trường 

học, trạm y tế…), nhà ở, đất ở và đất sản xuất… nhằm ổn định đời sống của các 

hộ với mục tiêu “tốt hơn nơi ở cũ”, góp phần đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới 

theo lộ trình. 

3. Nội dung cụ thể 

3.1. Đối tượng 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc đối tượng hộ nghèo, có sức lao động 

nhưng không có đất sản xuất và có nguyện vọng đi phát triển kinh tế hộ tại 

huyện mới Ia H’Drai; có lý lịch nhân thân rõ ràng, đảm bảo các điều kiện để 

được cư trú tại khu vực biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP, ngày 

29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3.2. Vị trí bố trí, sắp xếp dân cư đến địa bàn huyện Ia H’Drai 

Điểm dân cư số 64 tại thôn 9, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai dự kiến bố trí 

cho các hộ đồng bào DTTS nghèo của thành phố có nhu cầu di dân đến địa bàn 

huyện Ia H’Drai với diện tích khoảng 31ha (gồm: đất ở kết hợp với đất vườn; 

đất công trình công cộng; đất công viên cây xanh; đất giao thông...). 

3.3. Các chính sách hỗ trợ cho các hộ di dân 

- Nhà ở: Nhà nước hỗ trợ, huy động nguồn vốn xã hội hóa, cùng với các 

nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho các hộ dân xây dựng nhà ở tại nơi tái 
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định cư (trong đó: theo Đề án của tỉnh là 50 triệu đồng/căn nhưng có thể tăng 

thêm từ các nguồn do gia đình đóng góp và xã hội hóa) với phương thức thực 

hiện là “Nhà nước hỗ trợ, hộ dân tự làm, cộng đồng giúp đỡ”. 

- Đất ở: Mỗi hộ gia đình sẽ được bố trí khoảng 400 m
2
 đất ở và 600 m

2
 đất 

vườn tại các điểm dân cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương. 

- Đất sản xuất: Dự kiến mỗi hộ gia đình sẽ được bố trí khoảng 02 ha đất 

sản xuất nương rẫy và đất sản xuất lúa nước (diện tích của mỗi hộ sẽ được cân 

đối trong tổng diện tích đất lúa nước tại địa phương sau khi được khai hoang). 

- Cơ sở hạ tầng: Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gồm điện, 

đường giao thông, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, nhà văn hóa thôn, ... 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các hộ tái định cư sớm ổn định đời sống, đi lại 

thuận lợi, có điều kiện thụ hưởng các dịch vụ về văn hóa, chăm sóc y tế .... 

- Các điều kiện khác: Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sớm ổn 

định đời sống, phát triển kinh tế, cần thực hiện các chế độ hỗ trợ ban đầu cho 

nhân dân như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ kinh phí di chuyển nhà 

cửa, hỗ trợ gạo trong 12 tháng đầu.... Nguồn kinh phí thực hiện được huy động 

từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện công tác di 

dân. 

 4. Các giải pháp chủ yếu 

 4.1. Giải pháp tuyên truyền vận động 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã 

hội và các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu 

rõ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cùng chính 

quyền các cấp thực hiện di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai theo đúng đối tượng quy định. 

- Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hưởng 

ứng, đồng thuận với chủ trương giãn dân, bố trí dân cư để hình thành các điểm dân 

cư mới tại huyện Ia H’Drai; chuẩn bị tốt điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất thiết 

yếu (điện, đường, trường học, trạm y tế, cấp nước sinh hoạt….) phục vụ đời 

sống nhân dân tại nơi ở mới. 

- Thành lập Ban vận động di dân cấp thành phố để tổ chức rà soát, thống 

kê các hộ đăng ký di dân theo đúng đối tượng của Đề án. Tổ chức tuyên truyền, 

vận động để nhân dân hưởng ứng, đồng thuận với chủ trương di dân, bố trí, sắp 

xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai của Tỉnh cũng như của Thành phố. 

4.2. Giải pháp về chính sách 

4.2.1. Địa phương nơi có dân đi:   

Hỗ trợ xây dựng nhà ở, giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ kinh phí di 

chuyển nhà cửa, hỗ trợ gạo trong 12 tháng đầu ... và các chính sách khác để hỗ 

trợ trực tiếp cho hộ gia đình thực hiện di dân, giãn dân. Mức hỗ trợ thực hiện 

theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg, ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, 
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biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định 

hướng đến năm 2020; Quyết định số 33/QĐ-TTg, ngày 04/6/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện 

định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 và Thông tư 

liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC, ngày 27/12/2013 của Ủy Ban Dân tộc 

và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg, ngày 

04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 

di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 

2015. 

 4.2.2. Địa phương nơi có dân đến có trách nhiệm (theo Đề án được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 22/02/2016): 

 - Hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất. 

 - Hỗ trợ cộng đồng: Nhà nước hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm: 

đường giao thông nội vùng, thủy lợi nhỏ, phòng học, trạm y tế, công trình cấp 

nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, khai hoang đất ở, đất sản xuất. 

 - Các hỗ trợ khác: Các hộ tại các điểm tái định cư được hỗ trợ sử dụng các 

loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có năng suất, chất lượng cao; được hỗ trợ 

tiếp cận, chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất và đời 

sống thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến lâm; chủ trương, chính 

sách giao đất, giao rừng, hỗ trợ phát triển rừng sản xuất, đề án đào tạo nghề, phát 

triển ngành nghề nông thôn, ngành nghề truyền thống; chính sách tín dụng và các 

chính sách, chương trình mục tiêu, dịch vụ công khác theo quy định. 

 4.3. Giải pháp về vốn đầu tư 

 - Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, bố trí hợp lý nguồn vốn 

của địa phương, huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác, huy động nguồn 

vốn từ trong dân để đảm bảo thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra của Phương 

án. 

 - Lồng ghép nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia như Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với nông thôn mới, chương 

trình, các dự án đầu tư khác trên địa bàn để thực hiện Phương án đạt hiệu quả. 

 - Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho các hộ di dân 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai. 

 4.4. Giải pháp phát triển sản xuất 

 - Lựa chọn các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng 

tại các địa điểm bố trí dân cư; chú trọng phát triển cây hàng hóa, chăn nuôi đại 

gia súc, trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, tạo nguồn thu nhập từ rừng. 

 - Tổ chức cung ứng giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao 

cho sản xuất. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, 

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển sản xuất, thâm canh, tăng vụ, nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm. 
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 - Phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Ia H’Drai và các doanh nghiệp, 

Nông trường, Lâm trường trên địa bàn huyện Ia H’Drai tạo điều kiện cho các hộ 

di dân nhận khoán vườn cây, làm công nhân tại các Nông, Lâm trường để tăng 

thu nhập, ổn định đời sống. 

 - Phát triển ngành nghề đặc biệt là những nghề truyền thống của địa 

phương. 

 - Tăng cường công tác thông tin, tìm kiếm thị trường; gắn sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm cho hộ dân vùng dự án bố trí dân cư. 

 5. Khái toán vốn đầu tƣ 

5.1. Tổng mức đầu tư 

TT Hạng mục 

Qui mô/Khối 

lƣợng, đơn giá, 

định mức 

Nguồn vốn (Triệu đồng) 

Tổng 

Ngân 

sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

TP 

Xã 

hội 

hóa 

1 Hỗ trợ làm nhà ở 

100 nhà x tối 

thiểu 50.000.000 

đồng/căn 
5.000 3.000  2.000 

2 Hỗ trợ di chuyển 
5 triệu đồng/hộ x 

100 hộ 
500  500  

3 

Hỗ trợ phát triển sản 

xuất (cây, con 

giống) 

 3.000 3.000   

3.1 
Chăn nuôi (Bò cái 

sinh sản) 

1 con/hộ x 100 hộ 

x 20.000.000 

đồng/con 
2.000 2.000   

3.2 
Trồng trọt (Giống 

cây trồng) 

10 triệu đồng/hộ 

x 100 hộ 
1.000 1.000   

4 

Hỗ trợ lương thực 

(trung bình 5 

khẩu/hộ) 

15kg/khẩu/12 

tháng x 20.000 

đồng/kg 
1.800  1.800  

 Tổng cộng  10.300 6.000 2.300 2.000 

 Tỉ lệ (%)  100 58,25 22,33 19,42 

(Tổng cộng bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn) 

 

2. Phân kỳ vốn đầu tư 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Hạng mục Tổng 2016 2017 2018 2019 2020 

 Số hộ di dân 100 10 30 60   

1 Hỗ trợ làm nhà ở 5.000 500 1.500 3.000   

2 Hỗ trợ di chuyển 500 50 150 300   
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3 
Hỗ trợ phát triển sản 

xuất 
3.000 200 800 1.700 300  

3.1 
Chăn nuôi (Bò cái 

sinh sản) 
2.000 200 600 1.200   

3.2 
Trồng trọt (Giống 

cây trồng) 
1.000  200 500 300  

4 Hỗ trợ lương thực 1.800 45 405 810 540  

 Tổng cộng 10.300 795 2.855 5.810    840  

3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Nguồn vốn Vốn Tỷ lệ (%) 

1 Ngân sách tỉnh  6.000 58,25% 

2 Ngân sách thành phố 2.300 22,33% 

3 Nguồn xã hội hóa (hỗ trợ làm nhà) 2.000 19,42% 

 Tổng cộng 10.300 100% 

6. Thời gian, tiến độ thực hiện Phƣơng án 

6.1. Thời gian thực hiện Phƣơng án 

Từ năm 2016 đến năm 2020. 

6.2. Tiến độ thực hiện Phƣơng án 

- Năm 2016: Tuyên truyền vận động, tổng hợp danh sách các hộ thuộc đối 

tượng đăng ký di dân, bố trí, sắp xếp dân cư đến địa bàn huyện Ia H’Drai. 

Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Ia H’Drai làm tốt công tác chuẩn bị 

các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đất ở, đất sản xuất và các điều kiện thiết yếu khác 

để tổ chức di dân tại đầu đến; tổ chức đưa khoảng 10 hộ dân đến địa điểm tái 

định cư và triển khai hỗ trợ di chuyển, làm nhà ở, phát triển sản xuất cho các hộ. 

- Năm 2017: Phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai tổ chức đưa khoảng 30 

hộ dân đến địa điểm tái định cư và triển khai hỗ trợ di chuyển, làm nhà ở, phát 

triển sản xuất cho các hộ. 

- Năm 2018: Phối hợp với UBND huyện Ia H’Drai tổ chức đưa khoảng 60 

hộ dân đến địa điểm tái định cư và triển khai hỗ trợ di chuyển, làm nhà ở, phát 

triển sản xuất cho các hộ. 

- Từ năm 2019-2020, hỗ trợ phát triển sản xuất và lương thực cho các hộ 

di dân.  

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ di dân ổn định đời sống, phát triển 

sản xuất tại nơi ở mới. 
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Điều 2.  

- Giao UBND thành phố Kon Tum tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 

dân thành phố và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết. 

- Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN và các tổ chức thành viên theo 

chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tích cực phối hợp, vận động nhân dân, 

đoàn viên, hội viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum, khóa XI 

kỳ họp lần thứ 2 thông qua ngày 04/8/2016 và có hiệu lực từ ngày 16/8/2016./. 

 CHỦ TỊCH 

Phạm Minh Xem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


