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- Những hộ chỉ có đất lấn chiếm và không có đất sản xuất ở nơi khác, thì được
giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 của
Chính phủ không quá 05 ha/hộ, những hộ lấn chiếm trên 05 ha thì kiên quyết thu hồi
phần dôi ra; đồng thời, khi thu hồi có xem xét hỗ trợ chi phí khai phá và cây trồng
trên đất, nếu đất lấn chiếm dưới 05ha thì giao khoán theo diện tích
thực tế, không được giải quyết thêm cho đủ 05ha;
- Những hộ đã có đất sản xuất ổn định ở nơi khác và còn có đất lấn chiếm, thì
khoán thêm phần chênh lệch nhưng không quá 05 ha/hộ (cả đất khác và đất lấn
chiếm), phần dôi ra thì kiên quyết thu hồi, có xem xét hỗ trợ chi phí khai phá và cây
trồng trên đất, nếu đất lấn chiếm và đất khác ít hơn 05ha thì khoán theo thực tế,
không được nhận thêm cho đủ 05ha.
b) Đối với hộ dân ở các huyện Đức Linh, Hàm Tân hoặc ở các địa phương
khác trong tỉnh có đất lấn chiếm và sang nhượng, mua đất tại xã Suối Kiết thuộc Lâm
trường Sông Dinh sau khi xử lý vi phạm đúng theo quy định thì được xem xét, giải
quyết:
- Những hộ đã qua thẩm định, kiểm tra ở tại địa phương nơi cư trú, nếu họ trực
tiếp làm nghề nông, không có đất sản xuất ổn định và đang có đất lấn chiếm hoặc
sang nhượng trái phép ở xã Suối Kiết thì được liên doanh, liên kết lâu dài với Lâm
trường Sông Dinh, theo mức không quá 03 ha/hộ. Phần diện tích dôi ra trên 03ha thì
phải thu hồi và có xem xét hỗ trợ chi phí công khai phá, cây trồng trên đất, hộ có diện
tích lấn chiếm hoặc sang nhượng dưới 03 ha thì liên doanh, liên kết theo thực tế. Việc
liên doanh, liên kết thực hiện theo khoản 4, Điều 5, Nghị định số 200/2004/NĐ-CP
ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;
- Những hộ đã có đất sản xuất ổn định ở huyện Đức Linh và Hàm Tân hoặc các
địa phương khác trong tỉnh từ 03ha trở lên và đang có đất lấn chiếm hoặc sang
nhượng trái phép ở xã Suối Kiết thì kiên quyết thu hồi đất đó, có xem xét hỗ trợ chi
phí công khai phá và cây trồng trên đất thu hồi;
- Những hộ ở Đức Linh, Hàm Tân hoặc các địa phương khác trong tỉnh đã có
đất sản xuất ổn định nhưng dưới 03ha và còn có đất lấn chiếm hoặc sang nhượng trái
phép ở xã Suối Kiết, thì được liên doanh, liên kết thêm phần chênh lệch nhưng không
quá 03 ha/hộ (cả đất khác và đất lấn chiếm), thời hạn liên kết tối đa không quá 25
năm, phần diện tích dôi ra thì kiên quyết thu hồi, đồng thời có xem xét hỗ trợ chi phí
công khai phá và cây trồng. Nếu đất lấn chiếm và đất khác ít hơn 03ha thì liên doanh,
liên kết theo thực tế.

