
CÔNG BÁO/ Số 27+28/ Ngày 15– 12 – 2017                         3 
 

 

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 55/2017/QĐ-UBND        Kon Tum, ngày  08  tháng 12 năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với 

tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, 

tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị 

định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 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 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước đấu giá và chế độ 

tài chính của Hội đồng đấu giá tài sản; Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 

20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo 

thủ tục hành chính; Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-

CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền 
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sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

của Nhà nước; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 21 

tháng 11 năm 2017 về việc đề nghị ban hành quy định xử lý, bán đấu giá, nộp 

ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành 

chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định xử lý, bán đấu giá, 

nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, phương tiện vi phạm hành 

chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 

2017. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Tư pháp, 

Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Ngọc Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

QUY ĐỊNH 

Xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật là lâm sản, 

phương tiện vi phạm hành chính, vật chứng của vụ án, tài sản của người bị 

kết án và bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND  ngày  08  tháng 12 năm 

2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định xử lý, bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước đối với tang vật vi 

phạm hành chính là lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính; lâm sản là vật 

chứng của vụ án, tài sản của người bị kết án và bị xử lý tịch thu (sau đây gọi tắt 

là tang vật) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  

2. Quy định trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trong việc xử lý tang vật do cơ quan, người có thẩm quyền 

của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ra quyết định tịch thu tang vật bán 

đấu giá, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 

3. Quy định này không áp dụng đối với:  

a) Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu quy định 

tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;  

b) Tiêu hủy trong trường hợp tang vật không còn giá trị sử dụng.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền quyết định xử lý tịch thu tang 

vật. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về lâm sản, quản lý về công tác bán đấu giá, 

quản lý về tài chính ngân sách, cơ quan, tổ chức khác có liên quan. 

3. Tổ chức bán đấu giá tài sản. 

 

Chương II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Tài sản là tang vật  

1. Lâm sản, phương tiện bị tịch thu theo quy định của pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính.  
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2. Lâm sản là vật chứng vụ án. 

3. Lâm sản là tài sản của người bị kết án và bị tịch thu theo quy định của 

pháp luật.  

Điều 4. Nguyên tắc xử lý tang vật 

1. Tang vật bị tịch thu phải được xử lý bán đấu giá trừ trường hợp pháp luật 

có quy định khác. 

2. Việc xử lý tang vật bị tịch thu, bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước 

ngoài việc tuân theo Quy định này còn phải tuân theo các quy định có liên quan 

của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật tố tụng và pháp luật về bán 

đấu giá tài sản. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện phối hợp quản lý, xử lý 

tang vật trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động của 

mình và các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ 

của tổ chức và cá nhân. 

Điều 5. Cơ quan, tổ chức chủ trì quản lý, xử lý tang vật 

1. Cơ quan trình cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu lâm sản là đơn vị 

chủ trì quản lý, xử lý tang vật trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tịch thu. 

2. Cơ quan của người ra quyết định tịch thu là đơn vị chủ trì quản lý, xử lý 

tang vật trong các trường hợp còn lại. 

3. Đối với tang vật bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, tố 

tụng hình sự và đã có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, Sở Tài 

chính là đơn vị chủ trì quản lý, xử lý khi cơ quan thi hành án cấp tỉnh và cơ quan 

thi hành án cấp quân khu chuyển giao; Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện (sau đây gọi tắt là Phòng Tài chính - Kế hoạch) là đơn 

vị chủ trì quản lý, xử lý khi cơ quan thi hành án cấp huyện chuyển giao. 

4. Đối với lâm sản, phương tiện bị tịch thu theo quy định của pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính không thực hiện việc trình phê duyệt phương án xử lý 

theo quy định tại Điều 7 của Quy định này, Thủ trưởng cơ quan quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều này có trách nhiệm chuyển giao tang vật để bán đấu giá 

theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thực 

hiện của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì quản lý, xử lý tang 

vật 

1. Tổ chức xử lý tang vật vi phạm hành chính được thực hiện đối với từng 

vụ việc, đúng thời hạn được quy định tại khoản 3 Điều 82 Luật xử lý vi phạm 

hành chính; đối với tang vật là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị 

tịch thu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 
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29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ 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 (Nghị định số 29/2017/NĐ-CP). Riêng trường hợp 

giá trị tang vật của một vụ việc vi phạm hành chính thấp (dưới 100 triệu đồng/1 

vụ việc), đơn vị chủ trì quản lý, xử lý có thể tổng hợp tang vật của nhiều vụ việc 

để xử lý một lần theo quy định. 

2. Phối hợp để Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn việc bán đấu giá tang vật, 

đảm bảo việc đấu giá tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định, tránh thất thoát tài 

sản nhà nước (trừ trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan chủ trì quản 

lý, xử lý tang vật). 

3. Chủ trì trong việc xác định giá khởi điểm của tài sản, xác định tỷ lệ giảm 

giá bán so với giá khởi điểm của tài sản và thanh lý tài sản theo quy định. 

4. Phối hợp giải quyết đăng ký quyền sở hữu tài sản đấu giá đối với tài sản 

phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. 

5. Giải quyết các khiếu nại theo thẩm quyền đối với những vấn đề liên quan 

đến việc xử lý tang vật, bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ 

án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu 

1. Cơ quan chủ trì quản lý, xử lý vật chứng của vụ án, tài sản của người bị 

kết án bị tịch thu có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý trình người có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án xử lý vật chứng vụ 

án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu do Sở Tài chính, cơ quan điều tra cấp 

tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh chủ trì quản lý, xử lý (trừ phương án xử lý 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính). 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án xử lý vật 

chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu do Phòng Tài chính, cơ quan 

điều tra cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện chủ trì quản lý, xử lý (trừ 

các phương án được quy định tại khoản 2 Điều này). 

Điều 8. Sở Tài chính 

1. Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan có liên quan trong việc áp dụng 

đúng quy định pháp luật về xác định giá khởi điểm, công tác thu, chi tài chính 

trong lĩnh vực đấu giá tài sản là tang vật bị tịch thu bán đấu giá, nộp ngân sách 

nhà nước. 

2. Có trách nhiệm kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về xác định 

giá trị tang vật, đảm bảo sát với giá thị trường và theo đúng quy định pháp luật. 

3. Thực hiện quyết toán chi phí xử lý tang vật bị tịch thu bán đấu giá, nộp 

ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 9. Sở Tư pháp 

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu 

giá tài sản tại địa phương.  

2. Chủ trì hướng dẫn cơ quan quản lý, xử lý tang vật cấp tỉnh, cấp huyện 

bằng văn bản việc đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 5 và khoản 2 Điều 6 

của Quy định này trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị. 

3. Làm đầu mối tiếp nhận các thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền khi 

xử lý vi phạm đối với tổ chức đấu giá tài sản. 

4. Cung cấp danh sách; cập nhật theo định kỳ hàng quý danh sách tổ chức 

đấu giá tài sản có thông báo hoạt động và đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở 

Tư pháp trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. 

5. Theo dõi thi hành pháp luật trong việc bán đấu giá tài sản. 

6. Tổng hợp, thống kê số lượng tang vật, công cụ, phương tiện tịch thu 

trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 10. Cơ quan Kiểm lâm 

Thực hiện đóng búa kiểm lâm trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của cơ quan chủ trì quản lý, xử lý tang vật. 

Điều 11. Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, khi xử lý có trách 

nhiệm gửi các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hình thức xử phạt 

được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, quản lý.  

2. Định kỳ hàng quý (ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý) tổng hợp, 

thống kê số lượng tang vật, công cụ, phương tiện tịch thu trong lĩnh vực 

quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản gửi về Sở Tư pháp 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 12. Tổ chức bán đấu giá tài sản 

1. Tiếp nhận, bảo quản tang vật bị tịch thu bán đấu giá, nộp ngân sách nhà 

nước khi được chuyển giao. 

2. Tổ chức việc đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật. 

3. Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua 

được tài sản đấu giá. 

4. Thực hiện việc nộp tiền bán đấu giá tang vật vào tài khoản tạm giữ của 

cơ quan tài chính theo quy định. 
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5. Thực hiện việc báo cáo thống kê định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 13. Hội đồng định giá tài sản là tang vật 

1. Người ra quyết định tịch thu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Thủ trưởng cơ quan tham mưu ra quyết định tịch 

thu có trách nhiệm tham mưu thành lập Hội đồng và là Chủ tịch Hội đồng. Các 

trường hợp còn lại do người có thẩm quyền tịch thu của cơ quan cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã thành lập.  

2. Hội đồng định giá do người có thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh ra quyết 

định tịch thu, gồm: 

a) Người có thẩm quyền quyết định tịch thu làm Chủ tịch Hội đồng. 

b) Thành viên của Hội đồng là đại diện Sở Tài chính, Sở Tư pháp, cơ quan 

chuyên môn có liên quan do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính chất, 

đặc điểm của tài sản là tang vật cần định giá. 

3. Hội đồng định giá do người có thẩm quyền của cơ quan cấp huyện và 

cấp xã ra quyết định tịch thu, gồm: 

a) Người có thẩm quyền ra quyết định tịch thu làm Chủ tịch Hội đồng;  

b) Thành viên của Hội đồng là đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Tư pháp, đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan (đối với cấp huyện); 

Công chức Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch và đại diện cơ quan chuyên 

môn cấp huyện có liên quan (đối với cấp xã); 

c) Các thành viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định căn cứ vào tính 

chất, đặc điểm của tài sản là tang vật cần định giá. 

4. Nguyên tắc hoạt động và chế độ tài chính: 

a) Nguyên tắc hoạt động và chế độ tài chính của Hội đồng định giá tài sản 

là tang vật được thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư số 

137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc 

xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước đấu giá và chế độ tài chính của Hội 

đồng đấu giá tài sản. 

b) Hội đồng định giá có thể thuê các tổ chức có chức năng định giá hoặc 

thẩm định giá xác định giá khởi điểm để xem xét, tham khảo trước khi quyết 

định; chi phí cho việc định giá, thuê các tổ chức có chức năng định giá, thẩm 

định giá được thanh toán từ số tiền bán đấu giá tài sản thu được. 

c) Việc xác định giá khởi điểm của tài sản là tang vật để bán đấu giá phải 

được lập thành biên bản. Biên bản định giá được giao cho mỗi cơ quan liên quan 

giữ 01 (một) bản để theo dõi việc xử lý tài sản bán đấu giá. 
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Điều 14. Trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật 

1. Trừ trường hợp được tổ chức bán đấu giá thuê tiếp tục bảo quản tài sản; 

cơ quan chủ trì xử lý tài sản có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật đến khi 

chuyển giao cho tổ chức bán đấu giá. 

2. Tổ chức, cá nhân được giao bảo quản, quản lý tang vật có trách nhiệm 

quản lý, bảo quản tang vật cho đến khi bàn giao tài sản cho người mua được tài 

sản đấu giá. 

Điều 15. Đấu giá tang vật 

1. Việc đấu giá tang vật được thực hiện theo trình tự, thủ tục của pháp luật 

về đấu giá tài sản. 

2. Trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một 

người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm 

được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP. 

3. Các trường hợp đấu giá không thành được thực hiện theo quy định tại 

Điều 52 Luật đấu giá tài sản. 

Điều 16. Bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá 

1. Sau khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, tổ chức 

bán đấu giá tài sản phối hợp với cơ quan chủ trì xử lý tài sản, tổ chức, cá nhân 

đang giữ tài sản thực hiện việc bàn giao cho người mua.  

2. Cơ quan chủ trì xử lý tang vật có trách nhiệm xuất hóa đơn bán tài sản 

cho người mua, trường hợp cơ quan chủ trì xử lý tài sản không thường xuyên 

phát sinh hoạt động này và không có hóa đơn thì phải đăng ký mua hóa đơn tại 

Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, nơi đơn vị có trụ sở 

hoạt động để kịp thời cấp hóa đơn cho người mua được tài sản đấu giá.  

3. Trường hợp tài sản, hàng hóa phải dán tem nhập khẩu, đóng búa kiểm 

lâm, hoặc phải tiến hành các thủ tục khác theo quy định của pháp luật thì thời 

hạn bàn giao tài sản chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đã thực hiện 

xong các thủ tục này. Đồng thời với việc bàn giao tài sản, tổ chức bán đấu giá tài 

sản phối hợp với cơ quan chủ trì xử lý tài sản bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho người 

người mua được tài sản đấu giá; hồ sơ bàn giao gồm: 

a) Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biên bản vi phạm hành 

chính (bản chính) trong trường hợp tài sản là tang vật vi phạm hành chính; quyết 

định tịch thu của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của 

Tòa án đối với tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu; 

b) Biên bản đấu giá tài sản (bản chính); 

c) Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá (bản chính); 

d) Hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước (bản chính); 

đ) Các giấy tờ liên quan khác đến tài sản (nếu có). 
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2. Việc bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá phải được lập 

thành biên bản, biên bản ghi rõ: Ngày, tháng, năm bàn giao; người bàn giao, 

người nhận; loại tài sản, số lượng, tình trạng tài sản; chữ ký của người giao, 

người nhận và người chứng kiến (nếu có). 

Điều 17. Xử lý đối với tang vật không bán được 

1. Chậm nhất 03 (ba) ngày kể từ ngày tổ chức phiên bán đấu giá nhưng 

không bán được, tổ chức bán đấu giá tài sản có văn bản thông báo đơn vị chủ trì 

quản lý, xử lý tang vật về việc không bán được tài sản. 

2. Trường hợp xác định nguyên nhân của việc không bán được trong lần 

đấu giá đầu tiên là do giá khởi điểm cao thì đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tang vật 

xem xét, xác định lại giá khởi điểm hoặc trình cấp có thẩm quyền ra quyết định 

tịch thu xem xét, xác định lại giá khởi điểm (trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tịch thu) để tổ chức 

đấu giá lại.  

Nguyên tắc, phương pháp và thủ tục xác định lại giá khởi điểm thực hiện 

như quy định đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu; mỗi lần giảm giá 

không quá 10% giá khởi điểm của lần định giá trước. 

3. Trình tự, thủ tục đấu giá lại được tiến hành như đối với việc đấu giá tài 

sản lần đầu. 

4. Sau hai lần giảm giá mà việc bán đấu giá vẫn không thành, tổ chức bán 

đấu giá tài sản trả lại tài sản cho đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tang vật. 

a) Đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tang vật thành lập Hội đồng thanh lý tài sản 

để thực hiện việc thanh lý. Hội đồng thanh lý tài sản do lãnh đạo đơn vị chủ trì 

quản lý, xử lý tài sản làm Chủ tịch Hội đồng; các thành viên khác bao gồm: Đại 

diện cơ quan tài chính cùng cấp; đại diện bộ phận chuyên môn của đơn vị chủ trì 

quản lý, xử lý tài sản; đại diện cơ quan, đơn vị có liên quan. 

b) Hội đồng thanh lý tài sản có trách nhiệm phân loại tài sản cần thanh lý 

để thực hiện theo một trong các hình thức sau: Bán trực tiếp cho tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu mua; phá dỡ, hủy bỏ đối với các tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước không thể tiếp tục sử dụng được và 

không bán được. 

c) Việc tổ chức thanh lý được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.  

Điều 18. Xử lý khoản tiền thu được từ bán đấu giá tang vật  

1. Số tiền thu được từ bán đấu giá tang vật bao gồm: Khoản tiền bán đấu 

giá tang vật; khoản tiền đặt trước không trả lại cho người tham gia đấu giá theo 

quy định. 
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2. Sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người mua nộp đủ tiền và đã nhận 

đủ tài sản trúng đấu giá, tổ chức bán đấu giá tài sản chuyển nộp toàn bộ số tiền 

thu được từ việc bán đấu giá vào tài khoản tạm giữ của cơ quan Tài chính tại 

Kho bạc nhà nước theo quy định sau:  

a) Tang vật do người có thẩm quyền thuộc cơ quan trung ương hoặc cơ 

quan cấp tỉnh ra quyết định tịch thu thì nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ 

của Sở Tài chính. 

b) Tang vật do người có thẩm quyền thuộc cơ quan cấp huyện, cấp xã ra 

quyết định tịch thu thì nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài 

chính- Kế hoạch cấp huyện. 

3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày người mua được tài 

sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan chủ trì quản lý, xử lý tang vật lập hồ sơ đề nghị 

chi trả các khoản chi phí quản lý, xử lý tang vật gửi cơ quan Tài chính, như sau: 

a) Sở Tài chính duyệt chi các khoản chi phí xử lý tang vật do cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh chủ trì quản lý, xử lý. 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch duyệt chi các khoản chi phí xử lý tang vật 

do cơ quan, đơn vị cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì quản lý, xử lý. 

c) Hồ sơ quyết toán, gồm: Văn bản đề nghị quyết toán; bản sao Biên bản 

đấu giá tài sản; bản sao Hợp đồng bán đấu giá tài sản; bản sao hóa đơn các chi 

phí; chứng từ khác theo quy định của pháp luật. 

4. Đối với các khoản chi phí đã có tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền quy định thì thực hiện theo quy định đó. Đối với các khoản 

chi phí chưa có tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định thì Thủ trưởng cơ quan chủ trì xử lý tài sản quyết định trên cơ sở thực tế 

phát sinh và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

5. Trường hợp bán đấu giá không thành hoặc đã được bán đấu giá nhưng số 

tiền thu được không đủ thanh toán các khoản chi phí theo quy định, thì cơ quan 

chủ trì xử lý tang vật sản đề nghị hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định 

của pháp luật về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. 

Điều 19. Hồ sơ xử lý tang vật  

1. Cơ quan chủ trì quản lý, xử lý tang vật cấp tỉnh, cấp huyện có trách 

nhiệm thiết lập 02 (hai) bộ hồ sơ xử lý tang vật bán đấu giá, nộp ngân sách nhà 

nước. Hồ sơ gồm:  

a) Phương án xử lý tang vật, quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật 

của người có thẩm quyền trong trường hợp phải lập phương án xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

 b) Văn bản hướng dẫn triển khai việc bán đấu giá tang vật; biên bản xác 

định giá khởi điểm. 
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c) Văn bản đề nghị quyết toán; bản sao các quyết định, giấy tờ được quy 

định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 16 của Quy định này. 

d) Các loại văn bản, giấy tờ khác có liên quan. 

2. Hồ sơ xử lý tang vật bán đấu giá, nộp ngân sách nhà nước được lưu trữ 

01 (một) bộ tại cơ quan chủ trì quản lý, xử lý tài sản; 01 (một) bộ được gửi Sở 

Tư pháp để theo dõi.  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp  

1. Đối với tang vật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bán 

đấu giá trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được tổ chức 

bán đấu giá thì tiếp tục tổ chức chuyển giao, bán đấu giá theo phương án đã 

được phê duyệt. 

2. Khi những văn bản được viện dẫn trong Quy định này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tương ứng trong các văn bản được sửa 

đổi, bổ sung, thay thế. 

Điều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện Quy 

định này. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, phát sinh vướng mắc, khó khăn, các 

cơ quan, tổ chức báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) tổng hợp, đề 

xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung theo quy định./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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