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Quáng Trj, ngàyOthang 4 nãm 2020 

KInh giri: 
- Các Sâ: Tâi chmnh, Y t& Cong Thung; 

Bô Chi huy B di Biên phông tinh; 
- Cic Hái quan tinh; 

Cong an tinh; 
Ciic Quãn l thj tmng tinh. 

Ngày 03/4/2020, B Tài chInh có van bàn s6 3913/BTC-QLCS v/v xtr l tang 
vt tjch thu là khâu trang y tê phic vii phông, chong djch Covid-19 (Sao gz}i kern), 
UBND tinh có kiên nhu sau: 

- Giao Sâ Tài chInh chü trI, phi hçip hixâng dn các cc quan lien quan 1p 
phuo'ng an xcr l tang vt là khâu trang dã tjch thu theo hucng dn cüa Bô Tài chInh 
ti van bàn nêu trên; Tptrung, tru tiên tham gia kiên ye phiwng an xCr 1 tang vt 
tjch thu là khâu trang y tê trong thi gian nhanh nhât, trinh ChCi tjch UBND tinh phê 
duyt. 

- Giao S Y t chà trI, phi hçp vi các cci quan lien quan thixc hin vic dánh 
giá chat hrcmg, mrc dO bão dam an toân dôi vâi khâu tra y tê dã tjch thu; Là cci quan 
dâu môi tiêp nhn khâu trang bão dam sir ding an toàn dê sCr ding phiic v11 cong tác 
phOng, chông djch Covid-19 trén dja bàn tinh. 

- BO Chi huy BO dti Biên phông tinh, Ciic Hái quan tinh, COng an tinh, Ciic 
Quãn l thj trung tinh phôi hcp vri Sâ Y té, Sâ Tài chInh kiêm djnh chat hrcmg 
khâu trang bj tjch thu, 1p phuong an xü l và nghiêm tue thirc hin xi l theo 
phi.rcing an xcr l dA &rçic Chü tjch UBND tinh quyêt djnh phê duytJi— 

Ni nhân: 
-Nhixtrên; 
- Các PCI UBND tinh (b/c); 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Luu: VT, NC, VX, TM0. 
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V/v xir 1' tang 4t tich  thu là 
khu trang y té phic vu 
phông chóng djch Covid 19. 

Ha N3i, ngàyojtháng 4 nàin 2020 
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- Dng chI BO trirâng các B: Y t, Cong thtrung, Cong 
an, Quoc phong; 
- Dông chI Chü tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành ph6 
triic thuc trung wing. 

thrc t nh&ng này qua cho thy hin tt.rçYn buôn 1u, gian l.n 
v&i mt hang khau trang y té dang din bien phirc tap,  các ca 
(bao gm cáca quan thuc trung wing quãn l và cci quan thuc 

dja phucing quàn l) có Quyêt dinh tjch thu tang vt theo quy djnh cUa pháp 1ut 
vài so hing tan. 

Can ctr Nghj dnh s 29/20181ND-CP ngày 05/3/2018 cüa ChInhphü quy 
dnh trinh tir, thu ti1c xác I.p quyên s& hru toàn dn ye tài san va xir 1 dOi vâi tài 
san dirçic xác l quyên sr hf.tu toàn dan; dê kjp th&i giãi uyét, dáp rng thu câu 
cp bach v khau trang y té phic vii cong tác phOng chong djch Covid- 19, Bô 
trixâng B Tài chinh dé nghj dông chi chi dao  vic xà l tang 4t là khâu trang y 
t dà có quyét djnh tjch thu cüa cci quan thuc trung wing quân l nhu sau: 

1. Các B: Quc phàng, Cong an và Cong thucing Co vAn bàn d nghj 
Chü tjch Uy ban nhãn dan c tinh quy& djnh phê duyt phucing an xci tang 
vt tjch thu là khãu tran y te, do cci quan thuc tñing wing quãn 1 ra Quyét 
djnh tjch thu - thuc tham quyn quyét djnh phé duyt cüa B truàng, Thu 
trithng cci quan trung wing; dông thai, chi dao cci quan, ckm vi thuc pham vi 
quàn l cüa B dt tai  dja phucmg (là Co quan cüa ngu&i ra quyét djnh tjch thu 
tang 4t) thrc hin: 

- Báo cáo B chfi quán và Uy ban nhân dan cp tinh (ncii tjch thu tang 
vet) ye so hrçing khau trang dA tjch thu ngay sau khi ban bath Quyêt djnh tjch 
thu tang vat la khau trang y te. 

- Phi hcip vói các cci quan cO lien quan cilia dja phuxing 1p phircing an 
xci l va thirc hin phucing an xci 1 theo phucing an xci l dä ducic Chili tjch Uy 
ban nhán dan cp tinh quyêt djnh phé duyt. 

- Báo cáo két qua xci 1 dâ thjc hin v Bô chili quãn theo quy djnh. 
2. Uy ban nhân dan cAp tinh: 
- Giao S& Y té chili trI ph& hc vài các cci quan cO lien quan thirc hiên 

vic dánh giá chat luçing, müc dO bào dam an toàn dOi vói khAu trang y té dà 
tjch thu dé sci diing phOng chông djch Covid-19. 



- Giao Sâ Tài chInh chU trl phi hqp vói CC ca quan 1p phtrcrng an xir 
1 tang vt là kh.0 trang dã tjch thu, trinh Chü tjch Uy ban nhãn dan cap tinh 
phê duyt. Phuong an phé duyt can tách bi@ rô: 

+ DM vâi khu trang bão dam sü dtng an toàn d sir ding phông chông 
djch Covid- 19 thl giao cho co quan chuyén ngânh y t (bao gôm cã ca quan y tê 
thuc trung i.rang quãn l dt ti dja bàn dja phirang) tip nh.n dé sCr ding phc 
viii cong tác phàng, chông dch Covid-19. 

+ Di vâi khu trang không dU diu kiin sir diging an toàn d sCr dicing 
phông, thông djch Covid- 19 thI giao cho co quan cüa nguYi ra quyét djnh tjch 
thu tang 4t thirc hin xCr 1 theo mt trong các hInh thtc con 1i quy djnh ti 
diem c khoãn 2 Diéu 18 Nghj djnh s 29/201 8/ND-CP ngày 05/3/2018 cüa 
ChInh phU. 

- Ban hành Quy& djnh phé duyt phuan an xcr 1' tang vt tjch thu là 
khâu trang y té di vài các trlr&ng hcip thuc thâm quyên cüa B tnrông, Th 
tnnng cci quan trung uang (sau khi B, ca quan trung hang Co kiên) va thâm 
quyên cüa B Tài chinh. 

3. B Y tE, BO Quôc phOng và B Cong an chi do các co quan y 
thuc phm vi quán 1, thu dtng phi hçip ch.t chê vài Uy ban nhân dan cap 
tinh thc hin vic tip nhn khâu trang dê scr ding phiic vi, phOng, chng djch 
Covid- 19. 

4. Vic t chCrc xCr l thirc hin theo quy djnh ti Diu 20 Nghj djnh 
29/20181ND-CP ngày 05/3/2018 cüa ChInh phU và Thông tu sO 57/2018iT1'-
BTC ngày 05/7/2018 cüa B Tài chInh. 

B Tài chInh d ngh Dng chI quan tim, chi dao thrc hin./.I 

Noi nhn:4/' 
- Nhii trn; 
- Thu ttr&ng ChInh phü (d b/c); 
- Các Phé thu ttrâng Chinh phü (dé b/c); 
- VAn phông ChInh phU; 
- B îàî chInh (quan I ngành); 
- Các Vw PC, HCSN, NSNN; 
- Cc KIITC; 
- TCHQ; 
- Ltru: VT, QLCS.(9) 
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