
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1191 CH NGHIA VIETNAM 
TINHQUANGTR! Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

S&AB..U/QD-TTTVPT Quáng Trj,  ngày20tháng  7 nãm 2020 

QUVET D!NH 
T1ch thu tang vt, phtro'ng tin vi phm hãnh chInh 

Cän ct Diu 65, Diu 66 Lut X& l vi pham hành chInh, 

ãn c& Biên ban vi phgm hành chInh s 04/BB- VPHC lap ngày 13/5/2020 
cia Dôi Kiêm soát phông, chOng ma táy - Cuc Hái quan tinh Quáng Tri, 

Theo dé nghi cüa Cuc Hái quan tinh tai Cong van s 756/HQQT-cBL ngày 
01/6/2020; Sà Tirpháp tai COng van sO 673/STP-QLXPVPHC ngây 14/7/2020, 

Tôi: Vô Van Himg, 
Chic vy: Cith tzch UBND tinh Quáng Trj. 

QUVET DNH: 
Diu 1. Tjch thu tang vet, phucing tin vi pham hành chinh theo Quyt djnh 

tam giü tang vet, phucmg tin vi pham hành chmnh, giây phép, ch0ng chi hành nghê 
so 54/QD-TGTVPTGPCC ngây 13/5/2020 cüa Di Kiêm soát phông, chông ma 
tUy - Ciic Hâi quan tinh Quàng Tn, gôm: 

- May ép trái cay PHILIPS HR1811, do Trung Quôc san xu&t: 120 cái. 

1. L do tjch thu: Ht thai han  ra quyêt djnh xcr pht. 

2. S tang vt vi phm hành chInh nu trên dirçc chuyn dn Cic Hài quan 
tinh Quäng Trj dê xCr 1 theo quy djnh cüa pháp !ut. 

3. Tài Iiu kern theo: 
- Quyt djnh t.m gilt tang vet, phuang tin vi phim hành chInh, giy phép, 

chrng chi hành nghê so 54/QD-TGTVPTGPCC ngày 13/5/2020 ca Di Kiêm soát 
phông, chong ma tüy; 

- Biên bàn tam  gilt tang vet, phucmg tin vi pham hânh chInh, giy phép, 
chrng chi hành nghê sO 19/BB-TGTVPTGPCC ngày 13/5/2020 ca Di Kiêm soát 
phông, chong ma tiiy; 

- Biên ban vi pham hành chInh s 04/BB-VPHC 1p ngày 13/5/2020 cüa Di 
Kiêm soát phông, chong ma tüy. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tr ngày k. 
Diu 3. Quy& djnh nay thrçic gui cho Cc Hái quan tinh Quãng Trj d t chi1rc 

thirc hin./4&.—' 

Nuyi nhIn: 
- Nhtr Diu 3; 
- Li.ru: VT, TMD. 
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