ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Soá: 2328 /UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 9 năm 2018.

V/v khẩn trương đẩy nhanh
tiến độ xử lý, thu hồi, giao
đất cho đồng bào dân tộc
thiểu số tại 02 dự án khai
hoang cấp đất cho đồng bào ở
Đông Giang và La Dạ.

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện;
- Tổ trưởng Tổ kiểm tra thành lập theo QĐ số
879 ngày 23/02/2017 của Chủ tịch UBND
huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- Ban Quản lý rửng phòng hộ Đông Giang;
- UBND 02 xã Đông Giang, La Dạ.
Chiều ngày 11/9/2018, UBND huyện làm việc với các ngành có liên quan và
Đảng ủy, UBND 02 xã Đông Giang, La Dạ để tháo khó khăn, vướng mắc trong công
tác xử lý, thu hồi đất, giao đất cho đồng bào 02 xã Đông Giang, La Dạ tại Dự án khai
hoang cấp đất cho đồng bào.
Sau khi nghe các ngành báo cáo kết quả xử lý, thu hồi đất lấn chiếm, cấp đất
sản xuất cho đồng bào và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực
hiện. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Tổ kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày
23/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm
vụ của tổ được quy định tại Điều 2 của Quyết định nêu trên. Trong đó, tập trung vào
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiện trạng toàn bộ phần diện tích còn rừng,
chưa khai thác lâm sản (khoảng 17,93ha, gồm: Xã La Dạ 6,38ha1 và xã Đông Giang
11,55ha2); đồng thời, rà soát lại các quy định của pháp luật, đề xuất UBND huyện báo
cáo UBND tỉnh giao cho đơn vị nào, cấp nào quản lý.Thời gian hoàn thành trước
ngày 30/9/2018.
- Kiểm tra, xác minh các đối tượng ngoài địa phương tái lấn chiếm diện tích
1,4ha đã thu hồi vàđối tượng phá rừng, lấn chiếm mới khoảng 0,5ha trong phần diện
tích 9,1ha của Lô 1 chưa tổ chức khai thác lâm sản ở xã Đông Giang để lập hồ sơ xử
1

Gồm: Khu vực 1, diện tích 5,01 ha (lô 1: 1,43 ha/ 4,53 ha; lô 1a: 0,18 ha/ 6,79 ha; lô 2: 2,36 ha/ 3,68 ha; lô 2a: 0,6 ha/
6,78 ha; lô 2b: 0,44 ha/ 1,1 ha) vàkhu vực 2, diện tích 1,37 ha (lô 3: 1,37 ha/ 3,33 ha).
2
Gồm: Lô 1: 8,6ha/ 9,1 ha; lô 1a: 1,62 ha và lô 2a: 1,33 ha.

lý theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2018.
- Phối hợp với UBND xã Đông Giang rà soát lại danh sách được duyệt trước
đây, tổ chức họp xét, vận động đồng bào nhận đất và khẩn trương tổ chức giao đất
cho những hộ đồng bào chưa được nhận đất (phần diện tích 4,88ha (lô 3) và 1,4ha xử
lý, thu hồi của các đối tượng ngoài địa phương tái lấn chiếm). Thời gian hoàn thành
trước ngày 30/10/2018.
2. Trong thời gian Tổ 879 tổ chức khảo sát, đánh giá lại hiện trạng toàn bộ
phần diện tích còn rừng, chưa khai thác lâm sản để báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền
xem xét, giải quyết. Yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang phối hợp với
kiểm lâm địa bàn và UBND 02 xã Đông Giang, La Dạ tăng cường tuần tra, kiểm soát,
quản lý chặt chẽ phần diện tích còn rừng, chưa khai thác lâm sản (khoảng 17,93ha);
đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tổ 879 để đánh giá đúng hiện trạng rừng và đề xuất
cấp thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật.
3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đôn đốc đơn vị thi công
đẩy nhanh tiến độ khai hoang phần diện tích 4,21ha (lô 3- La Dạ) hoàn thành trong
tháng 9 để bàn giao đất cho UBND xã La Dạ tổ chức giao đất cho đồng bào.
4. Đối với 05 hộ đã giao đất ngoài phương án được duyệt tại xã La Dạ, giao
trách nhiệm cho phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND xã La Dạ căn
cứ các quy định của pháp luật về đất đai, tham mưu đề xuất UBND huyện thu hồi để
giao đất cho những hộ thiếu đất. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2018.
5. Giao trách nhiệm cho UBND 02 xã Đông Giang và La Dạ chủ trì, phối hợp
với Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể của xã và Tổ 879 của huyện đẩy mạnh việc
công khai, đối thoại với các hộ đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa chấp hành
giao đất để kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật.
- Đối với những hộ đã được giao đất nhưng chưa đưa vào sản xuất. Yêu cầu
UBND 02 xã mời các hộ làm việc để xác định nhu cầu sản xuất; nếu các hộ còn nhu
cầu sản xuất, thì cho làm cam kết đưa vào sản xuất trong tháng 9/2018. Trường hợp
không còn nhu cầu thi tham mưu cho UBND huyện thu hồi giao cho hộ khác.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND 02 xã Đông
Giang, La Dạ thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện (đ/c Thạch);
- Đ/c Cao Văn Bảy- UVTV, Trưởng Ban Dân vận HU;
- Phòng: NN&PTNT, Dân tộc huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Đảng ủy02 xã Đông Giang, La Dạ;
- Chánh, Phó VP (Đức);
- Lưu VT.
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