UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THIỆU HOÁ

Số: 4832 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thiệu Hoá, ngày 25 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp cho Bà: Nguyễn Thị Liên –
người bị hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở từ tài khoản
tạm giữ của Hội đồng đấu giá đất năm 2021
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THIỆU HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25/6/2015; 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; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ
tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định
163/2016/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao
đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND
huyện Thiệu Hóa về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã
Thiệu Trung và xã Thiệu Vận;
Theo đề nghị ngày 08/11/2021 của hộ Bà: Nguyễn Thị Liên về việc đề
nghị rút tiền đấu giá đất đã nộp; Tờ trình số
/TTr-UBND ngày
/11/2021
của Phòng tài chính - KH về việc đề nghị hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp cho
Bà: Nguyễn Thị Liên - người bị hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở
từ tài khoản tạm giữ của Hội đồng đấu giá năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hoàn tiền sử dụng đất đã nộp cho Bà: Nguyễn Thị Liên – người bị
hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở từ tài khoản tạm giữ của Hội
đồng đấu giá đất năm 2021 (TK: 3949.0.9065782) năm 2021, cụ thể như sau:
1. Đối tượng hoàn trả: Bà Nguyễn Thị Liên
- Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.
- Số CCCD: 038185001595 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và
DLQG về dân cư cấp ngày 05/01/2018.
- Số lô đã nộp tiền sử dụng đất tại xã Thiệu Vận: 02 lô số 14,15 tại Quyết
định số 972/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc công
nhận kết quả trúng đấu giá khu Đồng Bông, thôn 4 xã Thiệu Vận (Mỗi lô nộp 250
triệu đồng, không bao gồm tiền đặt trước, tiền chậm nộp và lệ phí trước bạ).

- Số lô đã nộp tiền sử dụng đất tại xã Thiệu Trung: 10 lô (số: 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 27, 30, 31) tại QĐ số 1097/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của
UBND huyện Thiệu Hóa về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu Cống Mã
Quang thôn 3, xã Thiệu Trung (Các lô số 04,05,06,07 mỗi lô nộp 150 triệu
đồng; các lô số 01,02,03 mỗi lô nộp 200 triệu đồng; các lô số 27,30 mỗi lô nộp
195 triệu đồng; lô số 31 nộp 235 triệu đồng, không bao gồm tiền đặt trước, tiền
chậm nộp và lệ phí trước bạ).
- Số tài khoản: 3525.215.002.516 tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh
huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
2. Tổng kinh phí hoàn trả (không tính lãi, không bao gồm tiền đặt
trước, tiền chậm nộp và lệ phí trước bạ): 2.325.000.000 đồng
(Hai tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng)
Trong đó: - Thiệu Vận: 500.000.000 đồng.
- Thiệu Trung: 1.825.000.000 đồng.
3. Hình thức hoàn trả: Chuyển khoản qua tài khoản tại ngân hàng.
Điều 2. Kho bạc Nhà nước huyện Thiệu Hóa có trách nhiệm hoàn trả vào
tài khoản ngân hàng cho các ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định; Phòng Tài
chính – KH, Phòng Tài nguyên và môi trường, Chi cục thuê khu vực Thiệu Hóa
– Yên Định có trách nhiệm quản lý và theo dõi theo quy định hiện hành của Nhà
nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-KH,
Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Thiệu Hóa, Các ông (bà) có tên tại Điều 1
Quyết định, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thế Anh

