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Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án xử lý tang vật là khẩu trang y tế do cơ quan
Hải quan tịch thu để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (9.000 chiếc)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
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 Công văn số 3913/BTC-QLCS ngày 03/4/2020 của Bộ Tài chính
về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, chống
dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 4817/BTC-QLCS ngày 21/4/2020 của Bộ Tài chính
về việc xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch
Covid-19;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 303/TTr-STC ngày
11/11/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt phương án xử lý tang vật là khẩu trang y tế phục vụ
phòng chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 341/QĐ-TTTV ngày 03/10/2020
của Chi cục Hải quan Tân Thanh thuộc Cục Hải quan như sau:
1. Thông tin về tài sản: 9.000 chiếc khẩu trang y tế (đạt yêu cầu về kiểm
nghiệm khẩu trang y tế).
2. Tổng giá trị tài sản: 4.500.000 đồng (Bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).
3. Hình thức xử lý tài sản: giao cho Sở Y tế phục vụ công tác phòng
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
4. Thời hạn xử lý: sau khi có Quyết định phê duyệt phương án xử lý của
Chủ tịch UBND tỉnh.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Cục Hải quan
a) Bàn giao 9.000 chiếc khẩu trang y tế cho Sở Y tế.
b) Báo cáo cơ quan cấp trên về nội dung xử lý tang vật tịch thu là khẩu
trang y tế để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
2. Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng số khẩu trang y tế từ
Cục Hải quan tỉnh để phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế,
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh,
Phòng THNC, Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, KT(NTA).
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