
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
TIIHQUANGTRj Dc Ip  - Tiy do - HnLi phüc 

St:2.&3/QD-TTTV Quáng Trj,  ngày4itháng  8 nãm 2020 

QUYET D!NH 
Tch thu tang vt vi phm hành chInh 

do không xác dinh dtrçc ngu*i vi phm 

Can c& Ditu 26, Khoán 3 Diu 38, Khoán 4 Diu 126 Luát Xtr l vi phgm 
hành chInh ngày 20/6/2012; 

Can c& Quylt dinh tam gitt tang vat vi phim hành chInh s 60/QD-
TGTVPTGPCC ngày 04/7/2020 cüa Dói Kiêm soátphông, chong ma tiy; 

Can c& kIt qua thông báo trên Dài Phát thanh và Truyn hlnh huyn Hiróng 
Hóa và niêm yet cong khai tai Tru sà Dôi Kiêm soát phOng, chong ma táy, thôn 
Lang Váy, xi Tan Long, huyên Hwáng Hóa, tinh Quáng Tn tir ngày 13/7/2020 den 
ngày 12/8/2020, 

Can th Quylt djnh sl 2163/QD-UBND ngày 0 7/8/2020 cia C'hz tjch UBND 
tinh Quáng Tn ye viéc giao quyên xiphat vi phgm hành chInh, 

Theo d nghi cia Cuc Hái quan tinh tai COng van s1 1238/HQQT-C'BL ngày 
18/8/2020; 

Tôi. Lê Dtc Tiln 

CIuc vu: Phó Chá tjch Uy ban nhOn dOn tinh QuOng Trj. 

QUYET B!NH: 
Diu 1. Tjch thu tang vt vi phm dâ bi tm giü theo Quyt djnh t?m  giü tang 

vt vi phm hành chInh so 60/QD-TGTVPTGPCC ngãy 04/7/2020 cüa Dôi Kiêm 
soát phông, chong ma tüy. 

Tang vt vi ph?m bj tjch thu gm: May diu hôa nhit d hiu Panasonic, 
cong suât 24.000 BTU (CS-PV24VKF cic 1nh; CU-PV24VKF cijc nong), do 
Malaysia san xuât; sO k.rcmg 03 b. 

1. Vic tjch thu tang vet, phtrang tin vi pham hành chInh duçic 1p thành biên 
ban theo Quyêt djnh nay. 

2. L? do tich  thu: KhOng xác djnh dixçic ngixi vi pham. 

3. Tài lieu kern theo: 

- Biên ban chrng nhn s 16/BB-HC12 ngày 04/7/2020 cUa DOi  Kirn soát 
phông, chong ma tüy; 

- Quyt dlnh  tm gi tang vt vi phm hành chInh s 60/QD-TGTVPTGPCC 
ngãy 4/7/2020 cüa Di Kiêm soát phOng, chong ma tUy; 

- Biên ban t?m  giU tang vt vi phm hãnh chinh s 20/BB-TGTVPTGPCC 
ngày 04/7/2020 cüa Di Kiêm soát phông, chông ma tüy; 



- Biên bàn xác djnh trj giá hang hóa, tang vt vi pham s 20/BB-HC13 ngãy 
04/7/2020 cüa Di Kiêm soát phông, ehong ma tüy; 

- Thông báo tang vet, phuorng tin vi phtm hãnh chInh không bit rO chü sâ 
hUu s 1 86/TB-KSMT ngày 13/7/2020 cüa Di Kiêm soát phOng, chông ma tüy. 

Oiu 2. Quyt djnh nay Co hiu hrc thi hành k tr ngãy k. 

Diêu 3. Quyt dnh nay duc gui cho Cc Hãi quan tinh Quãng Trj d t chuc 
thirc hiên./4 

Noi nhin: 
-NhiiDiêu3; 
- Urn: VT, TM0. 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH4W 
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