
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-THNC Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2020 

V/v tham mưu phê duyệt phương án 

xử lý tài sản là tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính do các đơn vị Bộ 

đội Biên phòng quyết định tịch thu 

 

 
           Kính gửi:  Sở Tài chính. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4343/BTL-PCMT&TP ngày 

23/11/2020 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc đề nghị phê duyệt phương 

án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do các đơn vị Bộ đội 

Biên phòng quyết định tịch thu, sau khi xem xét, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai 

thực hiện việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn trưởng 

các Đồn Biên phòng quyết định tịch thu đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị 

định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ, các văn bản pháp luật có 

liên quan khác và đề nghị của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Công văn trên; 

trình UBND tỉnh trước ngày 15/12/2020.  

 (Công văn số 4343/BTL-PCMT&TP gửi kèm qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính thưc̣ hiêṇ./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Sở Tư pháp; 

- BCH BĐBP tỉnh; 

- UBND các huyện biên giới;   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: THNC, KT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Phaṃ Hùng Trường 
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