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Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CẤP THẨM QUYỀN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LÀ
HÀNG HÓA, VẬT PHẨM DỄ BỊ HƯ HỎNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4 ĐIỀU 4
THÔNG TƯ SỐ 57/2018/TT-BTC NGÀY 05/7/2018 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 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 hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 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 đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp thẩm quyền xử lý đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật
phẩm dễ bị hư hỏng
Thủ trưởng các đơn vị chủ trì quản lý tài sản (Thủ trưởng các đơn vị có thẩm quyền xử
phạt tịch thu tang vật vi phạm hành chính quy định tại Điều 42, Điều 44, Điều 46 Luật Xử lý vi
phạm hành chính) quyết định lập, phê duyệt phương án xử lý và tổ chức thực hiện đối với tang
vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng theo quy định tại khoản 4 Điều 4
Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 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.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân cấp quy định tại Quyết định này
b) Tổng hợp, đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân
cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.
2. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ:
Kịp thời đề xuất báo cáo Bộ trưởng (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) xem xét, điều chỉnh,
bổ sung quy định về phân cấp cho phù hợp quy định của pháp luật.
Điều 3. Hiệu lực thi hành.
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các
đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các đơn vị thuộc BTC;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải)
- Lưu: VT, KHTC.
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