ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
Số 17 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày08tháng03 năm 2022

THÔNG BÁO
Thu hồi đất của Công ty cổ phần Dược Vật tư y tế Gia Lai
tại địa chỉ 252 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số
656/STNMT-QHĐĐ ngày 21/02/2022 về việc thông báo thu hồi đất của Công ty
cổ phần Dược Vật tư y tế Gia Lai tại địa chỉ 252 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa,
huyện Đak Đoa, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo như sau:
1. Thu hồi 139 m2 đất Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Gia Lai tiền thân
là Công ty Dược phẩm Gia Lai (Doanh nghiệp nhà nước) được UBND thị trấn
Mang Yang cũ, nay là UBND thị trấn Đak Đoa giao cho lô đất tại địa chỉ 252
Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa (thửa đất số 39, tờ bản đồ 14);
theo Biên bản ngày 19/01/1996.
2. Lý do thu hồi đất: UBND thị trấn Mang Yang - huyện Mang Yang (cũ)
giao đất cho Công ty dược phẩm Gia Lai theo Biên bản về việc bàn giao nhà, đất
hiệu thuốc Mang Yang cho UBND thị trấn huyện Mang Yang đất của thị trấn giao
cho Công ty dược phẩm Gia Lai được lập ngày 19/01/1996 là không đúng thẩm
quyền giao đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 1993.
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các
trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai:
“c) Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm
quyền”.
3. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải văn bản này trên Cổng thông tin điện tử
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. UBND huyện Đak Đoa đăng tải văn bản này trên Trang thông tin điện tử
của UBND huyện Đak Đoa.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai trình tự, thủ tục thu hồi 139 m2
đất có nguồn gốc UBND thị trấn Mang Yang cũ, nay là UBND thị trấn Đak Đoa
bàn giao cho Công ty Dược phẩm Gia Lai (nay là Công ty Cổ phần Dược - Vật tư
y tế Gia Lai) tại địa chỉ 252 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa (thửa
đất số 39, tờ bản đồ 14) theo đúng quy định tại Điều 66 Nghị định số 43/2014/NĐ-
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CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Đất đai năm 2013 trình UBND tỉnh quyết định.
UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần
Dược - Vật tư y tế Gia Lai và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện./.
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