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chủ trương của tỉnh, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết, xử lý tình hình lấn
chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân
dân huyện Tánh Linh, chính quyền xã Suối Kiết và Lâm trường Sông Dinh có nhiệm
vụ kiểm tra, xác định diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sang nhượng trái phép
của các hộ dân tại Lâm trường Sông Dinh, lập biên bản vi phạm, xử lý theo quy định
của pháp luật, đồng thời phân loại đối tượng để tổ chức giao khoán lại hoặc liên kết
theo đúng chủ trương của tỉnh.
3. Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh phối hợp cùng Công an tỉnh chỉ đạo
Công an huyện Tánh Linh theo dõi và thu thập chứng cứ đối với các đối tượng cầm
đầu, xúi giục bà con lấn chiếm đất lâm nghiệp tại Lâm trường Sông Dinh và số đối
tượng có diện tích lấn chiếm với số lượng lớn, thái độ bất chấp pháp luật để xử lý
nghiêm theo quy định pháp luật.
II. Tổ chức giao khoán, liên doanh, liên kết đất:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh chịu trách nhiệm kiểm tra, rà
soát, xác định chính xác danh sách những hộ dân ở xã Suối Kiết trực tiếp làm nghề
nông, nhưng chưa có đất sản xuất. Nội dung này phải hoàn thành trước ngày 30 tháng
02 năm 2008.
Những hộ dân chưa có đất sản xuất được xem xét giao khoán đất theo Nghị định số
135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ với mức không quá 02
ha/hộ. Quỹ đất để giao khoán cho các hộ này được thu hồi từ diện tích đất lấn chiếm
của các hộ không kê khai, hộ ngoài tỉnh, các hộ diện tích lấn chiếm dôi ra phải thu
hồi đưa vào quỹ đất của Lâm trường.
2. Đối với hộ lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp đã kê khai và kiểm tra, xác
định trên thực địa:
Căn cứ quỹ đất và kế hoạch sử dụng đất của Lâm trường Sông Dinh; trên cơ sở số hộ
dân đến kê khai và kết quả kiểm tra, xác định trên thực địa diện tích đất lâm nghiệp
lấn chiếm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân
huyện Tánh Linh, chính quyền xã Suối Kiết và Lâm trường Sông Dinh lập phương án
giao khoán, liên kết đất cho từng đối tượng, cụ thể:
a) Đối với hộ dân ở xã Suối Kiết và ở các địa phương khác thuộc huyện Tánh
Linh, có đất lấn chiếm tại Lâm trường Sông Dinh sau khi xử lý vi phạm đúng theo
quy định thì được xem xét, giải quyết:

