
UYBANNHANDAN CONG HOA xA HO! cHU NGIIIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p -  Ttr do - Hnh phñc 

S&4946/QD-TTTVPT Quáng Tr/, ngày.W tháng 7 nãrn 2020 

QUYET DNH 
T1ch thu tang 4t, phtwng tin vi phim hành chInh 

Can ct Diu 65, Diu 66 Ludt Xz l vi phgm hành chInh; 
C'án ci Biên ban vi phcim hành chInh s6 04/BB-VPHC lap ngày 16/5/2020 

cza Do! Kiêm soát Ha! quan - Cyc Ha! quan tinh Quáng Trj, 
Theo d ngh/ cza Cuc Ha! quantinh tQi Cong van sá 728/HQQT-C'BL ngày 

25/5/2020, Sà Twpháp tgi Cong van so 673/STP-QLXLVPHC ngày 14/7/2020, 
TOi. Vö Van Hzrng, 
Chjc vy: Cith tjch UBND tinh Quáng Tn. 

QUYET DIINH: 
Diu 1. Tjch thu tang vat,  phxcng tin vi pham hành chInh theo Quyt dlnh 

tam gif tang vat,  phuong tin vi pham hành chInh, giây phép, chixng chi hành nghê 
so 94/QD-TGTVPTGPCC ngày 15/5/2020 cUa Di Kiêm soát Hài quan - Cc Hãi 
quan tinh Quãng Trj, gôm: 

- Diu hôa nhit d hiu Panasonic (CU-PV18VKF cic nóng, CU-PVI8VKF 
cic lanh), Malaysia san xuât: 05 b. 

1. L do tjch thu: Ht thai han  ra quyt djnh xi:r phtt. 

2. S tang vat  vi pham hành chInh nêu trén duc chuyn dn Cc Hái quan 
tinh Quãng Trj dê xCr l theo quy djnh cüa pháp luat. 

3. Tâi lieu kern theo: 
- Quy& djnh t.m gi tang vat,  phumig tin vi pham hành chInh, giy phép, 

chrng chi hành nghê so 94/QD-TGTVPTGPCC ngày 13/5/2020 cüa Di Kiêm soát 
Hái quan; 

- Bién bàn tarn  gi tang vat,  phung tin vi pham hành chInh, giy phép, 
chtng chi hành nghê so 17/BB-TGTVPTGPCC ngày 13/5/2020 cüa Di Kiêm soát 
Hài quan; 

- Biên bàn vi pham hành chInh s 02/BB-VPHC lap ngày 13/5/2020 cüa Di 
Kiêm soát Hãi quan. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k. 
Diu 3. Quyt djnh nay dixçc g1ri cho Ciic Hãi quan tinh Quáng Trj d th chi:rc 

thrc hin./— 

No! n!in: 
- Nhiz Diêu 3; 
- Lmi: VT, TMD. 
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