
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ thực hiện GPMB  

dự án Xưởng cơ khí sửa chữa và mua bán ô tô, máy nông nghiệp  

tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

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

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 09/2016/TT-BTC 

ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn 

Nhà nước; số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; 

Căn cứ Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 về việc ban 

hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh: số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 

26/9/2014 về việc quy định Bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; số 3527/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc ban hành Bảng 

giá đất điều chỉnh thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xưởng cơ khí 

sửa chữa và mua bán ô tô, máy nông nghiệp tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5328/TTr-STC ngày 

13/10/2020 (kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành). 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 

dự án Xưởng cơ khí sửa chữa và mua bán ô tô, máy nông nghiệp tại xã Hợp 

Tiến, huyện Triệu Sơn do Hộ kinh doanh cá thể Hà Đăng Đình (xã Hợp Thành, 

huyện Triệu Sơn) làm chủ đầu tư, cụ thể như sau: 

 1. Giá trị quyết toán: 60.995.000 đồng (Sáu mươi triệu, chín trăm chín 

mươi lăm ngàn đồng); trong đó, hỗ trợ thu hồi đất công ích: 60.995.000 đồng. 
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 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Chủ đầu tư ứng trước).  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Chủ đầu tư được khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào 

tiền thuê đất phải nộp của dự án Xưởng cơ khí sửa chữa và mua bán ô tô, máy 

nông nghiệp tại xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn nêu trên theo quy định. 

 2. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc 

Nhà nước Thanh Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm 

vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết những công việc có liên 

quan đến việc được khấu trừ số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng nêu trên 

theo quy định của pháp luật. 

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; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; Cục trưởng Cục Thuế 

tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, Chủ Hộ kinh doanh cá thể Hà Đăng 

Đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                   
- Như điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; 

- Lưu: VT, KTTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thi 
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