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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt phương án xử lý tài sản  

được xác lập quyền sở hữu toàn dân  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

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

định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và 

quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ trưởng 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 tr nh 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 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND 

tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về 

tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh B nh Định; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ 

tr nh số 226/TTr-TNMT ngày 04/11/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Quyết định số 1275/QĐ-

XPVPHC ngày 06/8/2019 của Phó Chủ tịch UBND huyện – Bùi Tấn Thành xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà Đinh Thị  HVân, 

cụ thể như sau: 

(Có phương án chi tiết kèm theo) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-29-2014-nd-cp-tham-quyen-thu-tuc-xac-lap-quyen-so-huu-nha-nuoc-ve-tai-san-226250.aspx


Điều 2.  Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ tr , phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bán đấu giá tài sản, thu nộp ngân sách theo 

đúng quy định Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, K7, K8, TNMT. 

CHỦ TỊCH 

  
 

 

 

 

 

Lê Văn Đẩu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĨNH THẠNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHƢƠNG ÁN  

XỬ LÝ TÀI SẢN ĐƢỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày       /10/2019 của Chủ tịch UBND huyện)  
 

 

A. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;  

Căn cứ 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 lý tài sản công;  

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 về 

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

của Chính phủ  uy 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 Quyết định số 26/2018/ Đ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

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

phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1275/ Đ-XPVPHC ngày 06/8/2019 của Phó Chủ tịch 

UBND huyện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà 

Đinh Thị HVân. 

B. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo việc tổ chức xử lý tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính đúng 

trình tự theo quy định của pháp luật, có hình thức xử lý phù hợp, nhằm tiết kiệm 

chi phí. 

2. Yêu cầu 

- Tài sản phải được phân loại, đánh giá, xác định giá trị chất lượng, trên cơ 

sở đó áp dụng hình thức tổ chức bán đấu giá. 

- Trình tự, thủ tục xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thực 

hiện đúng quy định của pháp luật. 

- Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân 

được nộp vào ngân sách theo quy định. 

 II. PHƢƠNG ÁN XỬ LÝ 



1. Thông tin về tài sản xác lập phƣơng án xử lý 

Tài sản xử lý gồm: 46 cây đá bazan có khối lượng 18,23 m
3 

 bị tịch thu do vi 

phạm hành chính. 

2. Giá trị tài sản  

Tổng trị giá tài sản được xác định theo Biên bản định giá tài sản do UBND 

xã Vĩnh Sơn lập là 6.745.100 đồng (Sáu triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn, một 

trăm đồng). 

3. Hình thức xử lý 

Bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và 

pháp luật có liên quan.  

4. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp 

- Cơ quan chủ trì xử lý tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

- Cơ quan phối hợp xử lý tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

5. Thời hạn xử lý 

Sau khi có  uyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của UBND huyện. 

6. Quản lý, sử dụng số tiền thu đƣợc từ xử lý tài sản 

Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện làm chủ tài khoản, sau khi trừ đi các khoản chi phí số tiền 

còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.  

7. Tổ chức thực hiện 

Sau khi phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sỡ hữu toàn dân được 

Chủ tịch UBND huyện phê duyêt, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành, lập 

các thủ tục để tổ chức bán đấu giá tài sản thu nộp ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật./. 
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