
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH CAO BẰNG 
______________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

Số:          /QĐ-TTTVPT       Cao Bằng, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tịch thu tang vật vi phạm hành chính 

(Do không xác định được người vi phạm) 
_____________________ 

 

Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính số 76/QĐ-

TGTVPTGPCC ngày 21/7/2021; Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật vi 

phạm hành chính số 87/QĐ-KDTGTVPTGPCC ngày 28/7/2021 của Chi cục 

trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh; 

Căn cứ kết quả thông báo trên Báo Cao Bằng số 4793, phát hành ngày 

26/7/2021 và niêm yết công khai tại trụ sở Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện 

Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng từ ngày 21/7/2021 đến ngày 21/8/2021; 

Xét đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 1109/TTr-

HQCB ngày 24/8/2021 về việc chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 

vụ việc vi phạm vượt thẩm quyền tịch thu; 

Tôi: Hoàng Xuân Ánh 

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo Quyết 

định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính số 76/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 

21/7/2021 của Chi cục trưởng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh là 2.550 kg 

(hai nghìn năm trăm năm mươi kilôgam) lá thuốc lá đã sấy khô chưa tách cọng, 

với giá trị hàng hóa là 81.600.000 đồng (Tám mươi mốt triệu sáu trăm nghìn 

đồng) đã được bán vào ngày 30/7/2021.  

1. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành 

biên bản kèm theo Quyết định này. 

2. Lý do tịch thu: Do không xác định được người vi phạm. 

3. Tài liệu kèm theo: Quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính số 

76/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 21/7/ 2021 và Biên bản tạm giữ tang vật vi phạm 

hành chính sô 60/BB-TGTVPTGPCC 21/7/2021 và Biên bản chứng nhận số 

59/BB-CN ngày 21/7/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Quyết định này được giao cho Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng; Sở 

Tài chính; Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh để tổ chức thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVNC (Luân); 

- Lưu: VT, TH(L). 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Xuân Ánh 
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