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QUYET DNH
Phê duyt phu'orng an xtr l tài san
là tang vt vi pham hành chInh bl tjch thu
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR
Can thLudtXtphat viphgm hành chInh ngày 20/6/2012;
Can c& Luát Quán l, sz dung tài san cong ngày 2 1/06/201 7,
Can th Nghz dinh so 151/2017/ND-CP ngày 26/12/2017 cza ChInh phz quy
djnh chi tiêt môt sO diéu cüa Luãt Quán lj, sz dung tài san cOng;
C'àn th Nghj djnh Sd 29/2018/ND-C'P ngày 05/3/2018 cza C'hInh phá v quy
djnh trInh ty, thz tyc xác 1p quyên sO' hfru bàn dOn ye tài san và th lj dOi vO'i tài
san dw'c xác 1p quyên sO' hfru toàn dOn;
can th Thong tic sO 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 cáa B5 Tài chinh
hwáng dOn thrc hin m5t so diéu cüa Nghf d,inh sO 29/2018/ND-cP ngày
05/3/2018 cáa Chjnh phü;
Can ci Quylt dinh sO 2163/QD-UBND ngày 07/8/2020 cta C'hz tjch UBND
tinh Quáng Tn ye vic giao quyên thpht vi phqm hành chinh;
Can th Cong van 5á 3305/STC-QLG&C'S ngày 28/9/2020 cña SO' Tat chInh
v/v j kiên ye phiro'ng an xi lj tài san là tang vat vi pham hành chInh bj tich thu,'
Xét dé nghj cüa Cyc QuOn lj thf trw&ng tinh Quáng Trj tgi TO' trinh so
861/TTr-CQLTT ngày 0 1/10/2020,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt phixcxng an s 828/PA-CQLTT ngày 17/9/2020 cüa Ciic
Quán 1 thj tru?ng tinh Quãng Trj ye vic xCr 1 tài san là tang vt vi phm hành
chInh bj tjch thu ti Quyêt dnh so 1860/QD-TTTVPT ngày 14/7/2020 cüa
UBND tinh Quâng Tr ye vic tjch thu tang vet, phi.rong tin vi phm hành chInh
do không xác djnh dxcic nguôi vi phm.
Oiu 2. Giao Ciic Quãn l thi tru?Yng tinh Quãng Trj chju trách nhim di
vâi ho so' vi1 vic lien quan den tài san là tang vt vi phm hành chInh b tich thu;
To chirc xir 1 tài san theo các phiiang an trên theo dung quy djnh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc tir ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc Sâ Tài chInh, Cic tnrâng Cic
Quãn l thj trumg tinh, Thu tn.ring các Co quan, don vj và Ca nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyet djnh này./iV
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