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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giá trị bồi thường cho Công ty Cổ phần Dầu khí An Lộc do thu hồi
Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 413/GP-UBND ngày
05/11/2014 tại mỏ đá vôi xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Thông
tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-TTG ngày 31/12/2014 của Thủ tướng
Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt;
Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động
khoáng sản tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 413/GP-UBND
ngày 05/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất
đối với Công ty Cổ phần dầu khí An Lộc tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc;
Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân
sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1979/TTr-STC
ngày 16/4/2020.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá trị bồi thường cho Công ty Cổ phần Dầu khí An Lộc
do thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 413/GP-UBND ngày
05/11/2014 tại mỏ đá vôi xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, cụ thể như sau:
1. Tổng giá trị bồi thường: 5.800.810.741 đồng (Năm tỷ, tám trăm triệu,
tám trăm mười ngàn, bảy trăm bốn mốt đồng).
2. Nguồn kinh phí bồi thường: Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2021.
Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài
chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thực hiện các thủ tục, nghiệp
vụ để bồi thường cho Công ty Cổ phần Dầu khí An Lộc theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường, Công thương, Tư pháp, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Giám đốc Công ty Cổ
phần Dầu khí An Lộc; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC (KTH.21.16533).
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