
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH THANH HOÁ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /QĐ -UBND                     Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất do UBND xã Lộc Thịnh quản lý để thực hiện 

dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường 

tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ  Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật L   nghi p ngày 15/11/2017; 

Căn cứ c c  ghị định c a Chính ph      43/2014/ Đ-C  ngày 15/5/2014 

quy định chi ti t thi hành   t s  điều c a Luật Đất đai; s  44/2014/ Đ-C  ngày 

15/5/2014 quy định về gi  đất; s  45/2014/ Đ-CP ngày 15/5/2014 quy định về 

thu tiền s    ng đất; s  47/2014/ Đ-C  ngày 15/5/2014 quy định về   i thư ng  

h  tr   t i định cư  hi  hà nư c thu h i đất; s  01/2017/ Đ-C  ngày 06/01/2017 

về s a đổi   ổ sung   t s  nghị định quy định chi ti t thi hành Luật Đất đai;  

Căn cứ c c Th ng tư c a    Tài nguy n và   i trư ng     30/2014/TT-

 T  T ngày 02/6/2014 quy định về h  sơ gia  đất  ch  thu  đất  chuy n   c 

đích s    ng đất  thu h i đất; s  33/2017/TT- T  T ngày 29/9/2017 quy định 

chi ti t  ghị định s  01/2017/ Đ-CP ngày 06/01/2017 c a Chính ph   s a đổi  

 ổ sung   t s  nghị định quy định chi ti t thi hành Luật đất đai và s a đổi   ổ 

sung   t s  điều c a c c th ng tư hư ng  ẫn thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quy t định s  1917/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 c a      t nh về 

vi c ph   uy t k  h ạch s    ng đất nă  2020  huy n  gọc Lặc;  

The  đề nghị c a Gi   đ c  ở Tài nguy n và   i trư ng tại T  trình s   

219/TTr-STNMT ngày 02/4/2021. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi 63.169 m
2
 đất (gồm: 29.594,2 m

2
 đất núi đá không có rừng 

cây; 30.821,9 m
2
 đất bằng trồng cây hàng năm khác; 2.752,9m

2
 đất thủy lợi) do 

UBND xã Lộc Thịnh quản lý tại xã Lộc Thịnh, huyện Ngọc Lặc để UBND huyện 

Ngọc Lặc tổ chức bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng và tái định c  thực hiện 

dự án Khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông th  ng tại xã Lộc Thịnh, 

huyện Ngọc Lặc. 

- Vị trí, ranh giới khu đất đ ợc xác định theo Trích lục bản đồ địa chính số 

190/TLBĐ, tỷ lệ 1/2.000 đ ợc Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi tr  ng lập ngày 28/4/2020. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

  Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm: 

1. Sở Tài nguyên và Môi tr  ng triển khai, kiểm tra việc thực hiện quyết 

định thu hồi đất của UBND t nh; ch  đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

trực thuộc và các đơn vị có liên quan ch nh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa 

chính theo quy định của pháp luật.  

  2. UBND huyện Ngọc Lặc ch  đạo Hội đồng bồi th  ng, h  trợ giải phóng 

mặt bằng và tái định c  huyện Ngọc Lặc niêm yết công khai quyết định phê 

duyệt  h ơng án bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả bồi 

th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng theo  h ơng án bồi th  ng, h  trợ giải phóng 

mặt bằng đ ợc phê duyệt. Sau khi hoàn thành công tác bồi th  ng, h  trợ giải 

phóng mặt bằng, Hội đồng bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng huyện Ngọc 

Lặc gửi Thông báo kết quả bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng về Sở Tài 

nguyên và Môi tr  ng; đồng th i gửi Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt để 

thực hiện thủ tục thuê đất theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt chu n bị đ y đủ kinh phí bồi 

th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng và phối hợp với Hội đồng bồi th  ng, h  trợ 

giải phóng mặt bằng huyện Ngọc Lặc chi trả bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt 

bằng theo  h ơng án bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng đ ợc phê duyệt. 

Sau khi hoàn thành công tác bồi th  ng, h  trợ giải phóng mặt bằng; nộp hồ sơ 

thuê đất về Trung tâm phục vụ Hành chính công t nh để Sở Tài nguyên và Môi 

tr  ng th m định, tr nh UBND t nh xem x t, quyết định; đồng th i chấp hành 

thực hiện đ y đủ các quy định pháp luật khác có liên quan.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi tr  ng, 

Kế hoạch và Đ u t , Tài chính,  ây dựng; UBND huyện Ngọc Lặc; UBND xã Lộc 

Thịnh; Công ty TNHH Khai thác đá Liên Việt và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Nh  Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND t nh (để b/c); 

- L u: VT, NN. 
    (MChuyen42.04.21) 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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