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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Lộc, ngày         tháng  7  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính  

sau khi có Quyết định tịch thu của Chủ tịch UBND tỉnh  

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LỘC 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài 

sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 1382/QĐ-BCT ngày 22/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương về việc phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định của cơ quan người có 

thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường; 

Căn cứ Nghị Quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Thực hiện Công văn số 230/QLTT-NVTH ngày 29/3/2019 của Cục Quản lý thị 

trường tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài sản là tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính sau khi có quyết định tịch thu; 

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-TTTV ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được 

người vi phạm; 

Xét đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 tại Tờ trình số                 

207/TTr-QLTT ngày 29/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản tang vật vi phạm hành chính bị 

tịch thu theo Quyết định số 110/QĐ-TTTV ngày 25/6/2021 của Chủ tịch Uỷ ban 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nhân dân tỉnh Lạng Sơn đối với tài sản là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị 

tài sản xử lý theo hình thức tiêu huỷ là: 143.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 

bốn mươi ba triệu đồng). 

 (Có Phụ lục chi tiết xử lý tài sản kèm theo). 

Điều 2. Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện và các cơ quan liên quan xử lý tài sản theo phương án đã được duyệt 

theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 và các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

  CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- Lưu: VT. 

 

  

 

 

 
 

Nguyễn Duy Anh 
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