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Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chi phí xử lý tài sản là tang vật vi phạm 

hành chính tịch thu trong lĩnh vực hải quan 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Xét đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại các Công văn: Số 

2773/HQLS-CBL, 2774/HQLS-CBL và số 2775/HQLS-CBL ngày 15/10/2019 

về việc đề nghị duyệt chi phí xử lý tài sản tịch thu và Trưởng phòng Quản lý giá 

và Công sản, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chi phí xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch 

thu trong lĩnh vực hải quan tại các Quyết định: Số 128/QĐ-XPVPHC ngày 

21/6/2019; Số 145/QĐ-XPVPHC ngày 17/7/2019 và số 146/QĐ-XPVPHC của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn như sau: 

- Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản đã nộp vào Tài khoản tạm giữ chờ 

xử lý của Sở Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh: 532.600.000 đồng. 

- Chi phí xử lý tài sản của Cục Hải quan tỉnh: 62.825.500 đồng. 

- Nộp ngân sách nhà nước: 469.774.500 đồng. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng các phòng: Quản lý giá và Công sản, Quản lý ngân sách 

thuộc Sở Tài chính, Trưởng phòng nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
  KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;                                                                          

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Cục Hải quan tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP Sở; 

- Lưu: VT, QLG&CS (3b). 

      

 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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