
CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - T do - Hanh phüc 

Quáng Trj, ngày  43  thông 8 nám 2020 

QUYET DNH 
Phê duyt phirong an xü' I tài san 

à tang vt vi phm hành chInh bj tjch thu 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH QUANC TR! 

Can cz Lut To chic chinh quyén dja phurnig ngày 19/6/2015; 

Can cz' Lugt Xz lj> vi phqm hành chInh ngày 20/6/2012; 

Can ci'r Lugt Quán l), si dyng tài san cong ngày 21/6/2017; 

Can ci'c Ngh/ djnli s 151/2017/ND-UP ngày 26/12/2017 ca ChInh phi quy 
d/nh chi tiêt mt sO diêu cia cia Lugt Quán 15, sz' dyng tài san cOng; 

án th Nghf djnh sO 29/20!8/ND-cP ngày 05/3/2018 cüa ChInh phi quy 
djnh trInh 4r, thi tyc xác 1p quyên sà hüu toàn dOn ye tài san Va xü ly dói vOi tài 

san dirQ'c xác 1p quyên sO' hü'u toàn dOn; 

canc Thông tw s6 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 cza B5 Tài chInh 
hzthng dOn thy'c hin mt sO diéu cia Nghj djnh sO 29/2018/ND-cP ngày 
05/3/2018 cüa ChInh phz quy dnh trinh ty; thi tyc xác 1p quyên sO' hI?u toàn dOn 

ye tài san và xtt lj dOi vO'i tài san du'cic xác 1p quyén sO' hulA toàn dOn, 

Theo d nghj cia Chi cyc trithng hi cyc Kim lam tgi TO' trinh sd 99/TTr-

CCKL ngày 10/8/2020. 

QUYET JJNH: 

Diu 1. Phê duyt Phuong an x 1 tài san là tang 4t vi phrn hành chinh 

tjch thu nhu sau: 

1. Phuang an s 18/PA-HKL ngày 10/7/2020 cüa Ht Kiêm lam huyn Hái 

Lang lip. 
2. Phu'cing an s 05/PA-HKL ngày 14/7/2020 cüa Ht Kiêm lam huyn 

Hfing Hóa lip. 

3. Phu'ong an s 50/PA-HKL ngày 27/7/2020 cüa Ht Kiêm lam huyn 

Dakrông lap. 

4. Phucing an s 32/PA-CCKL ngày 27/7/2020 cüa Chi ciic Kirn lam Ip. 

5. Phucvng an s 88/PA-DKL ngày 28/7/2020 cüa Di Kirn lam co dng và 

PhOng cháy ch1ra cháy rl'irng l.p. 
Diêu 2. Chi cic Kiêm lam chi do các don vj quän I tài san chju trách nhitm 

dôi vOi ho so vi vic lien quan den tài san là tang vt vi phm hành chInh bj tjch 
thu và chü trI phôi hqp vâi các don vj lien quan thirc hin các trInh ti.r, thu tiic dé 
xi:r l tài san theo dung quy djnh cüa pháp lu.t. 
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Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu Iirc tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S Tài chInh, Chi ciic tnthng Chi 
cic Kiém lam, Httrung Ht Kiêm lam huyn: Hái Lang, Htrâng Hóa, Dakrông; 
Di truâng Di Kiêm lam ca dng và Phông cháy chü'a cháy rimg và Thi truông 
các Ca quan, dan vj Co lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt dlnh  nay./. 

Noi nhân: 
- Nhu' Diêu 3; 
- CT, PCT U HI S Dông; 
-PVPNguyênCfru; 
- Luu: VT, NN. 

 

Vö Van Hung 
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