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UY BAN NHAN DAN
TNH QUANG TRI
S:

.2669 /QD-TTTVPT

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phác
Quáng Trj, ngày

tháng 9 nám 2020

QUYET DINH
T!ch thu tang 4t, phtrong tin vi phim hành chinh
do không xác dnh dirçrc ngirôi vi phim
C'án c& Diu 26, Khoán 4, Diu 126 Luát Xzr 1 vi pham hành chInh;
3án th Quylt cl/nh tgm g1ü tang vat, phirong tin, gidy t& theo thz tyc hành
chInh so 00019871/QD-TGTV ngày 06/8/2020 cáa D5i tru'óng D5i Quán l thj
trwàng sO 2 - Cuc QLTT tinh QuOng Tn;
Can c& kIt qua thông báo tim chi sá hfru ldn I sd 81/TB-D2 ngày 14/8/2020,
lan 2 so 82/TB-D2 ngày 18/8/2020 cia Di Quán 1 thj trw&ng so 2 trên phwo'ng
tin thông tin dai chzng vâ niêm yet cOng khai tai tru sà ca quan;
Can c& Quylt cl/nh sd 2163/QD-UBND ngày 07/8/2020 cza C'há tjch UBND
tinh Quáng Tn ye viêc giao quyén thphat vipham hành chInh,
Theo d nghj cáa Cyc Quán th/ trir&ng tinh tai T& trInh sd 813/TTr-CQLTT
ngày 16/9/2020,
Tôi: Lê Dzc Tién
Chz'c vy: Phó ('ha t/ch Uy ban nhán don tinh Quáng Tn.
QUYET D!NH:
Diu 1. Tjch thu tang vet, phi.rcmg tin vi phm hành chInh dã bj tam gi theo
Quyêt dinh tam giu tang vet, phi.rcmg tin, giây t theo thu tiic hành chInh so
00019871/QD-TGTV ngày 06/8/2020 cüa Di truâng Di Quãn 1 thj tr.rng so 2
- Cc Quán 1,2 thj trumg tinh Quáng Tr.
- Tang vt vi phm hành chInh bj tjch thu gm: Ao các loai hiu adidas không
rô xuât xCr, so li.rçyng 1.630 cái.
- Vic tch thu tang vat, phirorng tin vi phm hành chInh duçic !p thãnh biên
ban.
- L do tjch thu: không xac djnh &rcic ngui vi pham.
- Tài lieu kern theo:

+ Quyt djnh tam giü tang vet, phircmg tin, giAy t?Y theo thu tUc hành chInh s
00019871/QD-TGTV ngày 0 6/8/2020 cüa Di tr1x1ng Di Quãn !' thj tnrmg so 2;
+ Biên bàn tam giü tang vet, phixcng tin, giy t theo thu tuc hành chInh so
000 13682/BB-TGTV ngày 06/8/2020 cüa Di Quãn l thj tmng so 2;
+ Thông báo tim chii si hüu dn nhn tang vat, phucrng tin ttm giü (lan 1 và
lan 2) cüa Di Quán l thj tnrng so 2;

+ Biên ban djnh giá tang vt VPHC S6 98/BB-D2 ngãy 27/8/2020 cüa Di

quán 1 thj tnrng so 2.

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k'.
Diu 3. Giao Ciic Quân 12 thj trueing tinh Quãng Trj lixu h6 sc g6c vii vic va
t6 chirc thirc hin Quyêt djnh nay theo dung quy djnh.//
Noi n/ian:
- Nhu Diêu 3;
- LLru VT, TMD.*
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