ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2568 /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu
hồi đất do vi phạm pháp luật đất
đai tại Dự án khai hoang cấp đất
sản xuất cho đồng bào 02 xã Đông
Giang và La Dạ.

Hàm Thuận Bắc, ngày 07 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện;
- UBND 02 xã Đông Giang, La Dạ.
Qua xem xét Báo cáo số 442/ BC-PTN&MT ngày 30/8/2017 của phòng Tài
nguyên & Môi trường huyện, về tình hình đôn đốc chấp hành quyết định xử phạt, thu
hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai tại Dự án khai hoang cấp đất sản xuất cho đồng
bào dân tộc 02 xã Đông Giang và La Dạ, kết quả như sau:
* Đối với xã La Dạ: UBND huyện ban hành 39 Quyết định áp dụng biện pháp
khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không ra quyết
định xử phạt vi phạm hành chính và 39 Quyết định thu hồi đất do vi phạm pháp luật
đất đai đối với hành vi lấn chiếm trái phép khu đất Dự án khai hoang cấp đất sản xuất
cho đồng bào dân tộc thiểu số xã La Dạ.
- Đến nay có 21/39 hộ đã đồng ý giao trả đất với tổng diện tích là 19 ha; 14/39
hộ không chấp hành giấy mời, không tham dự; 04/39 hộ không đồng ý giao trả đất,
trong đó có hộ ông Xiêm Miệp (Công tác tại BCH Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc).
- Ngoài ra, đối với trường hợp hộ bà K Thị Hiệp (chồng bà Hiệp là ông K Kim,
hiện công tác tại BCH Quân sự huyện Hàm Thuận Nam), thường trú thôn 1, xã Đông
Giang lấn chiếm diện tích 0,38ha thuộc khu đất Dự án khai hoang cấp đất sản xuất
cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã La Dạ. Trường hợp này chưa lập hồ sơ xử lý;
nhưng hộ bà Hiệp và ông Kim đã đến liên hệ với UBND xã La Dạ để nộp đơn xin tự
nguyện trả lại đất cho UBND xã La Dạ quản lý.
* Đối với xã Đông Giang: UBND huyện ban hành 46 Quyết định áp dụng
biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 46 Quyết định thu hồi đất do vi phạm
pháp luật đất đai đối với hành vi lấn chiếm trái phép khu đất Dự án khai hoang cấp
đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Đông Giang.
- Đến nay có 06/46 hộ đã đồng ý giao trả đất với tổng diện tích là 3,5ha; 04/46
hộ không chấp hành giấy mời, không tham dự; 36/46 hộ không đồng ý giao trả đất,
trong đó có 06 hộ là cán bộ, công chức của xã Đông Giang và đang công tác tại các
cơ quan của tỉnh, huyện, cụ thể: Ông K Văn Đen, công tác tại Công an tỉnh; Ông K
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Văn Tùng, công tác tại Công an huyện; Ông K Văn Minh, công tác tại BCH Quân sự
huyện; Ông K Văn Xí, Chủ tịch Mặt trận xã; Ông K Văn Vền, Bí thư xã Đoàn và
Ông K Văn Tính, Ban Công tác Mặt trận thôn 1, xã Đông Giang.
Do đó, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi và giao đất cho đồng bào 02 xã
Đông Giang, La Dạ tổ chức sản xuất; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như
sau:
1. Phòng Tài nguyên & Môi trường:
- Chủ trì phối hợp với phòng Dân tộc huyện tổ chức bàn giao diện tích đất của
các hộ tự nguyện trả lại đất (28 hộ tự nguyện chấp hành trả lại đất: La Dạ 22 hộ/
19,38 ha và Đông Giang 06 hộ/ 3,5 ha) cho UBND 02 xã Đông Giang và La Dạ để
quản lý, tổ chức lập danh sách, xét duyệt, lập phương án giao đất cho các hộ thiếu đất
sản xuất. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2017.
- Chủ trì, phối hợp với Tổ kiểm tra được thành lập tại Quyết định số 879/QĐUBND ngày 23/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện, các ngành có liên quan và
UBND 02 xã Đông Giang, La Dạ và các tổ chức đoàn thể 02 xã Đông Giang, La Dạ
tiếp tục mời các hộ không chấp hành giấy mời trước đây, vận động giao trả lại đất
theo đúng quyết định đã bàn hành. Trường hợp các hộ vẫn cương quyết không chấp
hành thì lập thủ tục, tham mưu cho UBND huyện cưỡng chế theo đúng quy định của
pháp luật.
- Phối hợp với BCH Quân sự huyện để làm việc, vận động, yêu cầu hộ ông
Xiêm Miệp và Ông K Văn Minh (công tác tại BCH Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc)
giao trả lại diện tích lấn chiếm tại Dự án khai hoang cấp đất sản xuất cho đồng bào 02
xã Đông Giang và La Dạ.
- Phối hợp với Công an tỉnh và Công an huyện để làm việc, vận động, yêu cầu
hộ ông Ông K Văn Đen (công tác tại Công an tỉnh) và Ông K Văn Tùng (công tác tại
Công an huyện) giao trả lại diện tích lấn chiếm tại Dự án khai hoang cấp đất sản xuất
cho đồng bào xã Đông Giang.
2. UBND 02 xã Đông Giang và La Dạ:
- Phối hợp với phòng Dân tộc huyện tiếp tục rà soát các hộ thiếu đất theo danh
sách được duyệt trước đây, lập phương án tạm bàn giao đất đối với diện tích đã thu
hồi (28 hộ tự nguyện chấp hành trả lại đất: La Dạ 22 hộ/ 19,38 ha và Đông Giang 06
hộ/ 3,5 ha) tổ chức xét duyệt và đề xuất cho UBND huyện giao đất cho các hộ sản
xuất trước ngày 30/9/2017.
- Riêng UBND xã Đông Giang phối hợp với Đảng ủy, UBMTTQVN xã và các
tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động Ông K Văn Xí- Chủ tịch Mặt trận xã; Ông K Văn
Vền- Bí thư xã Đoàn và Ông K Văn Tính- Ban Công tác Mặt trận thôn 1, xã Đông
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Giang giao trả lại đất theo đúng quy định. Trường hợp các hộ vẫn cương quyết không
chấp hành thì kịp thời báo cáo UBND huyện để xem xét, chỉ đạo tiếp theo.
Yêu cầu Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện và Chủ tịch UBND
02 xã Đông Giang, La Dạ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh (P/H);
- Công an huyện, BCH Quân sự huyện (P/H);
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện (đ/c Thạch);
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Phòng Dân tộc, NN & PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện;
- Thành viên Tổ kiểm tra theo QĐ 879 huyện;
- Đảng ủy 02 xã La Dạ, Đông Giang;
- Chánh, Phó VP (đ/c Đức);
- Lưu: VT, KT.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận
Bắc
Email: hamthuanbac@binhthuan.gov.vn
Cơ quan: UBND Huyện Hàm Thuận Bắc
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thạch
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