
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:            /SNN-PTNT 

V/v Triển khai Quyết định số 590/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê 

duyệt Chương trình Bố trí dân cư  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng  6  năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

2415/UBND-KT ngày 23/5/2022 về việc triển khai Quyết định số 590/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về 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. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 590/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về 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 để cơ quan, đơn vị, địa phương được 

biết và thực hiện theo quy định./.  

(Đính kèm Quyết định số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ và PGĐ Sở (đ/c Nguyên);                                                                             
- Lưu: VT, PTNT, Tr.                                                                                                                                                                           

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Lý Nguyên 
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