
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRj 

S6: .W37/QD-TTTVPT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Quáng Trj, ngàyJ2tháng 7 nãm 2020 

QUYET JJ!NH 
Tich thu tang vt, phtrorng tin vi phm hành chinh 

do không xác dlnh  thrçc ngiroi vi phm 

COn cü Diu 26, khoán 4 Diu 126 Luát th 1j vi pham hành chInh, 

COn c& Quyt dinh tgm giIt tang vt theo thi tyc hành chInh s 22B/QD-TGTV 
ngày 16/6/2020 cia Cong an huyn Cam Ló; 

COn cii' kIt qua thông báo trên phwwig tin thông tin dcii chzthg tai vOn ban sl 
02/C V-CA H ngày 17/6/2020 và niêm yet cong khai tçi try s& Cong an huyên Cam Lô, 

Theo d nghi cza UBND huyên Cam Lç5 tçzi To' trInh sl 93/TTr-UBND ngày 
2 0/7/2020, 

Tôi. V5 VOn Hung. 
Ch&c vy. C/ia tjch Uy ban nhán dan tinh Quáng Trj. 

QUYET DLNH: 

Diêu 1. Tjch thu tang vt vi pham hành chInh dä bj ttm gi theo Quyt djnh tam 
git tang vt theo thu tVc  hành chInh so 22B/QD-TGTV ngày 16/6/2020 cüa Cong an 
huyn Cam L, gôm: 

- Ruçiu nhãn hiu Maccalan Quest, loai 1 lit, do nuâc ngoài san xuAt: 81 chai. 

1. Vic tich  thu tang vet, phtrcing tin vi phm hãnh chInh thrqc 1p thành biên 
bàn. 

2. L do tjch thu: Không xác djnh duqc ngu1i vi pham. 

3. Tài 1iu kern theo: 

- Quyêt djnh tam  gi tang vt theo thu tic hành chInh s 22B/QD-TGTV ngày 
16/6/2020 cUa Cong an huyn Cam L; 

- Thông báo so 02/C V-CAH ngày 17/6/2020 cüa Cong an huyn Cam LO. 

- Biên bàn djnh giá tài san ngày 16/7/2020 cüa Cong an huyn Cam LO. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc tIr ngày ks'. 

Diu 3. Quyt djnh nay duqc gth Cong an huyn Cam L d t chirc thirc hin./c7 

Nii nhn: 
-NhuDiêu3; 
- UBND huyn Cam L; 
- Lt.ru VT, TMD. 

 

Vö Van thing 
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