
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2021 

V/v xem xét đề nghị phê duyệt 

phương án xử lý tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân 

của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 

 

   

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 729/BCH-MT ngày 12/3/2021 của Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh về việc xin phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân; Báo cáo số 104/BC-STC ngày 24/3/2021 của Sở Tài 

chính về việc xem xét đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đề xuất UBND tỉnh phê duyệt phương 

án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là 490 kg vây cá mập không 

xác định được chủ sở hữu do Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn 

quyết định tịch thu là chưa đúng về thẩm quyền quy định tại khoản 1, Điều 19 

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. Theo quy định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh là cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng quản lý nên thẩm quyền quyết định xử lý tài sản nói trên là của Bộ Tư 

lệnh Bộ đội Biên phòng. Do vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần báo 

cáo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xem xét theo đúng thẩm quyền. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TP, TC; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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