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NGHỊ QUYẾT 

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN   

về Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới, 

giai đoạn 2021 - 2025 

----- 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết 

về Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới, giai 

đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

I- THỰC TRẠNG VỀ QUY HOẠCH, SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN 

CƯ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác 

quy tụ các hộ dân sống rải rác ở các sườn núi cao, trong rừng đặc dụng, các 

khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, 

vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn về sống tập trung gắn với xây dựng 

nông thôn mới đã được quan tâm thực hiện tốt và đạt được nhiều kết quả 

quan trọng; giai đoạn 2009 - 2019 dân cư đô thị đã tăng từ 0% lên 14,27%; 

đặc biệt trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 273 hộ được thực hiện quy tụ dân 

cư
1
.   

Kết quả trên là điều kiện thuận lợi góp phần để đầu tư kết cấu hạ tầng, 

kinh tế xã hội như giao thông, điện, y tế, trường học, nhà văn hóa… từ đó, 

thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ phát triển, nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân.  

Tuy nhiên, hiện nay, toàn huyện còn có khoảng 465 hộ nằm trong diện 

nguy cơ thiên tai, sống rải rác xa trung tâm, sống ở trong phạm vi diện tích 

rừng đặc dụng, phòng hộ cần phải di chuyển và ổn định tại chỗ; ngoài ra, mật 

độ dân cư tại trung tâm thị trấn và các xã rất thấp… đòi hỏi sự vào cuộc 

quyết liệt, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, ban, 

ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân trong triển khai 

thực hiện.  

                                                 
1
 131 hộ thuộc diện có nguy cơ thiên tai thực hiện di chuyển xen ghép; 20 hộ có nguy cơ thiên tai thực hiện 

biện pháp ổn định tại chỗ; 94 hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn, ở rải rác, thiếu đất sản xuất, đất ở thực hiện theo hình 

thức xen ghép; thực hiện điểm quy tụ dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Pó Pèng, xã Minh Sơn với 20 

hộ/147 khẩu; thực hiện di dời theo hình thức xen ghép đối với 8 hộ ở thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn bị thiên tai
 
được 

đầu tư hoàn thiện. 
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II- MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới là 
nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có tính chiến lược nhằm bảo đảm cho các hộ dân 
có nơi ở an toàn, tập trung; đẩy nhanh tốc độ tập trung dân cư tại thị trấn, 
trung tâm các xã, các khu dân cư tại các thôn, nhằm bảo đảm các hộ dân nằm 
trong diện nguy cơ bị thiên tai; các hộ ở rải rác vùng khó khăn, thiếu đất, 
thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt...; các hộ đang định cư trong phạm vi 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ từng bước được định cư theo các địa bàn tập 
trung; nơi ở mới có điều kiện tốt hơn hoặc tối thiểu phải bằng nơi ở cũ. Tăng 
mật độ dân cư về trung tâm các xã, thị trấn, các khu dân cư tập trung. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới 
cho khoảng 1.465 hộ; trong đó, thực hiện qui tụ khoảng 465 hộ; vận động 
1.000 hộ dân về sống tập trung tại trung tâm các xã, thị trấn (riêng thị trấn 
Yên Phú phấn đấu ít nhất có 200 hộ). Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện kinh 
tế - xã hội của các khu tái định cư đã thực hiện. 

III- NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy, các tổ chức Đảng, hiệu quả 

quản lý của cơ quan Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện về thực hiện quy 

hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới 

Quán triệt sâu sắc quan điểm quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn 
với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa có tính chiến 
lược. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vào cuộc 
quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân 
dân về ý nghĩa, sự cần thiết của quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với 
xây dựng nông thôn mới. 

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn 
thể, xã, thị trấn cần xác định những nội dung cụ thể về thực hiện quy tụ dân 
cư gắn với xây dựng nông thôn mới để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. 
Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ, tổng kết đánh giá thực tiễn. 
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể để 
triển khai thực hiện bảo đảm rõ lộ trình, nguồn lực, tiến độ, chất lượng và 
hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định những 
nội dung cụ thể để tham gia triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm tham mưu của các cấp, các ngành; vai trò 
nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, người có 
uy tín trong cộng đồng dân cư và Nhân dân trong thực hiện các nội dung quy  
tụ dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. 
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2. Triển khai công tác qui hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch 
theo đúng quy định của pháp luật 

Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới các xã, thị 
trấn, giai đoạn 2021-2030; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 và các quy hoạch chuyên ngành, nhất là 
quy hoạch sử dụng đất.  

Đối với thị trấn Yên Phú thực hiện tốt các nội dung quy hoạch đô thị 
sang bờ Nam Sông Gâm để thu hút dân cư về sinh sống, các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ, nhà hàng, khách sạn…; mở rộng một số tuyến đường giao thông từ 
trung tâm đi các thôn để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất ở những 
vị trí phù hợp. Các xã xác định các diện tích đất để điều chỉnh bổ sung, từng 
bước mở rộng quy hoạch đất ở theo hướng mở rộng khu trung tâm xã, các 
khu dân cư tập trung ở những nơi thuận tiện để thu hút các hộ dân về sinh 
sống, sản xuất, kinh doanh. 

Thực hiện nghiêm các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất ở. 
Hằng năm, tiến hành rà soát các thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân 
nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, xử lý theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp xây 
dựng nhà trái phép, không đúng quy hoạch. 

3. Kết hợp các nguồn lực để thực hiện Quy hoạch, sắp xếp ổn định 
dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới 

Hằng năm bố trí ngân sách dự phòng để xử lý các tình huống khắc phục 
thiên tai hoặc di dời khẩn cấp các hộ có nguy cơ thiên tai. Xây dựng và thực 
hiện các đề án quy tụ dân cư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-
2030. Đồng thời kết hợp sử dụng các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện qui 
tụ, sắp xếp ổn định dân cư theo qui hoạch. 

4. Sử dụng linh hoạt các phương án bố trí sắp xếp dân cư, ổn định 
dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới 

Đối với các hộ ở trong phạm vi rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo 
lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở thực hiện chủ yếu theo 
phương án xen ghép tại địa phương. Những nơi nhiều hộ cần di chuyển cùng 
thời điểm, không có điều kiện xen ghép thì thực hiện xây dựng các khu ổn 
định mới. Đối với những hộ định cư trong rừng đặc dụng, huyện chủ động 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát cụ thể, đánh giá 
phạm vi các loại rừng, có thể đề xuất điều chỉnh quy hoạch các loại rừng cho 
phù hợp với thực tiễn; đối với những hộ sau khi điều chỉnh quy hoạch vẫn 
nằm trong phạm vi rừng đặc dụng sẽ thực hiện di dời. 

5. Thực hiện đồng bộ các chính sách để tạo sinh kế cho người dân 
định cư ổn định theo quy hoạch, bền vững 

Triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
trong đó tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho 
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đồng bào; đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm, bảo đảm các điều kiện giáo 
dục, y tế, đường giao thông, điện, nước sinh hoạt và sản xuất; chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội… để công tác sắp xếp dân cư, ổn định dân cư gắn với 
xây dựng nông thôn mới được hiệu quả và bền vững. Tiếp tục lãnh đạo thực 
hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trồng tre và những loại 
cây trồng phù hợp ở những nơi có nguy cơ sạt lở để bảo vệ đất. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, quán 
triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Hội đồng Nhân dân huyện quyết định các chủ trương, giải pháp, 

giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền. 

3. Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa Nghị quyết bằng kế hoạch và 
phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực 
hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện 
đến cơ sở tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết; tuyên truyền, vận động hội 
viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết.  

5. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng 
Đảng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ, cán bộ và Nhân dân trong 
toàn huyện để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Văn phòng Tỉnh ủy,  

- Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh,  

- Các đồng chí Thành viên Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện,  

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,  

- Ủy ban nhân dân huyện,  

- Các ban xây dựng Đảng Huyện ủy,  

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội huyện,  

- Các đồng chí Huyện ủy viên,  

- Các cơ quan, ban ngành, 

- Các chi, Đảng bộ trực thuộc,  

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,  

- Lưu Văn phòng Huyện uỷ. 

T/M HUYỆN ỦY 

BÍ THƯ 
 

 

 
 

 Bùi Văn Tuân  
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