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QUYẾT ĐỊNH 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM  

Căn cứ khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 

2020); 

Căn cứ Điều 26, khoản 4 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa 

đổi, bổ sung năm2020); 

Căn cứ Quyết định số:01/QĐ-TG ngày 06/01/2022 tạm giữ tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 

Căn cứ kết quả thông báo lần thứ hai của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Cao Bằng trên phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tin thông báo từ 

ngày 20/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tạm giữ theo 

Quyết định số: 01/QĐ-TG ngày 06/01/2022 của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.  

2. Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được lập thành 

biên bản kèm theo Quyết định này. Gồm 102 thanh gỗ nghiến với khối lượng: 

4,332m3 gỗ xẻ. Gỗ thuộc loài  nguy cấp, quý, hiếm nhóm II A. 

3. Lý do tịch thu: Không xác định được người vi phạm. 

4. Tài liệu kèm theo: Biên bản kiểm tra về việc cất giữ lâm sản trái phép số 

01/BBKT-HKL ngày 06/01/2022; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề số 01/QĐ-TG ngày 

06/01/2022; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề số 01/BB-TG ngày 06/01/2022; Bảng kê lâm sản số 

01 ngày 07 tháng 01 năm 2022; Biên bản xác minh về việc cất dấu lâm sản số 

01/BBXM ngày 11 tháng 01 năm 2022; Thông báo về việc giải quyết tang vật 

chưa có chủ bị tạm giữ do vi phạm hành chính số 01/TB-HKL ngày 17 tháng 01 

năm 2022; Thông báo về việc giải quyết tang vật chưa có chủ bị tạm giữ do vi 

phạm hành chính số 02/TB-HKL ngày 20 tháng 01 năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 



Điều 3. Quyết định này được: Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Bảo Lâm chủ trì xử lý số tang vật trên; Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm; Kho bạc 

nhà nước huyện Bảo Lâm phối hợp thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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