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THÔNG BÁO
Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá,
xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý II năm 2020
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Thông tư số Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 về hướng
dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính, bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; 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 05/3/2018 của Chính phủ; Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày
29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP
ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh về Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công
văn số 12/UBND-KTTH ngày 07/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc
áp dụng giá theo Thông báo của Sở Tài chính;
Trên cơ sở danh mục, giá khởi điểm hàng hóa đã thực hiện của Hội đồng định giá
các loại tài sản hàng hóa có Quyết định xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước tại các cơ
quan; Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Công an tỉnh và xem xét giá cả thị trường
tại thời điểm,
Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:
1. Mức giá khởi điểm của một số loại tài sản hàng hóa đã áp dụng trong quý II năm
2020 của Hội đồng định giá tài sản hàng hóa có Quyết định xử lý tịch thu sung quỹ Nhà
nước cấp tỉnh (như Phụ lục danh mục tài sản hàng hóa kèm theo Thông báo này).
2. Mức giá thông báo ở Điểm 1 là căn cứ để các cơ quan chức năng liên quan và
Hội đồng định giá và bán đấu giá cấp huyện, thành phố vận dụng, tham khảo áp giá để
xử lý các công tác có liên quan đến tài sản hàng hóa có Quyết định xử lý tịch thu sung
quỹ Nhà nước; xử phạt vi phạm hành chính và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các
tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc về giá các đơn vị cần phản ánh về
Sở Tài chính để hướng dẫn và cung cấp thông tin./.
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