
 SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TỈNH 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Số:  437 /KL-HCTH Lâm Đồng, ngày  14 tháng 9 năm 2020 

V/v đề nghị phê duyệt phương án xử 

lý tài sản là tang vật vi phạm hành 

chính đã được tịch thu xung công quỹ 

nhà nước. 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lâm Đồng 

 

- Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ quy định 

trình tự, thu 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 về 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 

của Chính phủ quy định trình tự, thu 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 Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài 

sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Căn cứ các Quyết định xử phạt số:  000053/QĐ-XPVPHC ngày 31/7/2020; 

000051/QĐ-XPVPHC ngày 29/5/2020; 000038/QĐ-TTTVPT ngày 04/6/2020 của Đội 

Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1. 

Chi cục Kiểm lâm xây dựng phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành 

chính đã được tịch thu xung công quỹ nhà nước theo Quyết định nêu trên, đã được Sở 

Tài chính thống nhất về phương án xử lý tài sản tại văn bản số 1925/STC-GCS ngày 

10/9/2020. 

Chi cục Kiểm lâm kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án xử lý 

tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được tịch thu xung công quỹ nhà nước để xử 

lý theo quy định./. 

(Gởi kèm phương án xử lý tài sản) 

 

Nơi nhận:                                                                         P. CHI CỤC TRƢỞNG  
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c);              

- Lưu VT, HCTH.        
 

                                                                                                    Lê Đình Việt 



PHƢƠNG ÁN 

Xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị 

tịch thu xung công quỹ nhà nƣớc 

(Kèm theo văn bản số   437 /KL-HCTH ngày  14/9/2020 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

 I/. Căn cứ pháp lý xây dựng phƣơng án 

 - Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; 

 - Căn cứ Luật quản lý, xử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017; 

 - Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ quy 

định trình tự, thu 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 về 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 

của Chính phủ quy định trình tự, thu 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 Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Căn cứ văn bản số 1925/STC-GCS ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính V/v 

phương án xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính; 

- Căn cứ các Quyết định xử phạt số:  000053/QĐ-XPVPHC ngày 31/7/2020; 

000051/QĐ-XPVPHC ngày 29/5/2020; 000038/QĐ-TTTVPT ngày 04/6/2020 của 

Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR số 1. 

 II/. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích: 

- Quản lý, sử dụng tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã được tịch thu 

xung công quỹ nhà nước đúng mục đích, đúng quy định của nhà nước; tránh thất 

thoát, lãng phí tang vật đã tịch thu. 

2. Yêu cầu: 

 - Các cơ quan quản lý đã được xác lập quyền sở hữu có trách nhiệm quản lý, 

sử dụng tang vật bị tịch thu đúng quy định của pháp luật. 

 - Các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện, 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản theo nội 

dung của phương án. 

 III/. Nội dung phƣơng án 

 1. Các thông tin về tang vật vi phạm bị tịch thu: 

ST

T 

Đơn vị 

tịch thu 

Số Quyết 

định 

Ngày ban 

hành 
Loại tang vật 

Số lượng, 

khối lượng 

Ghi 

chú 



1 
Đội 

Kiểm 

lâm cơ 

động & 

PCCCR 

số 1 

000051/QĐ-

XPVPHC 
29/5/2020 

Gỗ xẻ Bạch Tùng 

nhóm IV 
1,044 m

3 
 

Gỗ xẻ Hoa lý nhóm IV 1,677 m
3
  

2 
000053/QĐ-

XPVPHC 
31/7/2020 

Gỗ xẻ Thông 3 lá 

nhóm IV 
2,845 m

3
  

3 
000038/QĐ-

TTTVPT 
04/6/2020 Gỗ xẻ SP nhóm V 1,568 m

3
  

Tổng cộng: 7,134 m
3
  

 2. Giá trị tài sản: do Hội đồng định giá định giá tài sản theo quy định tại 

Điều 8 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

một số nội dung của Nghị định 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. 

 3. Hình thức xử lý: Giao Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng 

phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức bán đấu giá theo quy định tại khoản 3, 

Điều 12, Thông tư số 57/2018/TT-BNN ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính. 

 4. Cơ quan chủ trì xử lý tài sản: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. 

 5. Thời hạn xử lý tài sản: Quý IV/2020. 

 6. Chi phí xử lý tài sản: Theo các quy định của pháp luật về tổ chức đấu giá 

tài sản. 

 7. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản: Nộp vào ngân sách nhà 

nước. 

 IV/. Tổ chức thực hiện 

 Giao Chi cục Kiểm lâm: 

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và các cơ 

quan liên quan tổ chức thực hiện đấu giá số tài sản trên theo quy định. 

 - Sau khi đấu giá, hoàn thiện thủ tục, bàn giao tài sản cho người trúng đấu 

giá. 

 - Thu, nộp tiền bán đấu giá tài sản vào ngân sách nhà nước./. 
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