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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số:          /QĐ-STNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phƣơng án xử lý tài sản là tang vật vi phạm 

hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nƣớc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, ngày 05 tháng 3 năm 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 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 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 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 07 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và 

cán bộ, công chức nhà nước thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-XPHC, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản; 
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Căn cứ Văn bản số 4133/UBND-NCPC ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc xác định tên tang vật vi phạm hành chính tại Quyết định số 733/QĐ-

XPHC ngày 10/5/2019;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra sở Tài nguyên và Môi trường,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính, 

đã tịch thu sung công quỹ Nhà nước thuộc thẩm quyền tịch thu của Chủ tịch 

UBND tỉnh gồm: 471 m
3
 ( Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi mốt, mét khối) Đá trắng 

có hàm lượng SiO2 = 98,82%.  

( Chi tiết có Phương án xử lý tài sản kèm theo) 

Điều 2. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Khoáng sản-TNN và 

các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Phương án và quy 

định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra Sở, Trưởng phòng Khoáng 

sản-TNN và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; (B/c) 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lãnh đạo VP sở; 

- Phòng Khoáng sản; 

- Thanh tra sở; 

- UBND huyện Ngân Sơn; 

- UBND xã Hương Nê; 

Gửi bản giấy: 

- Thanh tra sở; 

- Phòng Khoáng sản; 

- Lưu VT, HS TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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PHƢƠNG ÁN 

Xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính 

đã tịch thu sung quỹ Nhà nƣớc 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STNMT ngày       tháng 10 năm 2019 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

I. CĂN CƢ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƢƠNG ÁN: 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, ngày 05 tháng 3 năm 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 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 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 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng 

tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND, ngày 17 tháng 07 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-XPHC, ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 31/10/2019 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm Đá trắng là tang vật vi 

phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ nhà nước để bán đấu giá; 

Căn cứ Văn bản số 4133/UBND-NCPC ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc xác định tên tang vật vi phạm hành chính tại Quyết định số 733/QĐ-

XPHC ngày 10/5/2019;  

Căn cứ Văn bản số 1777/STC – QLCS, G&TCDN ngày 13/11/2019 của Sở 

Tài chính về việc cho ý kiến về phương án xử lý tài sản tại dự thảo Quyết định của 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 
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II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Quản lý, sử dụng tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung qũy 

Nhà nước đúng mục đích, đúng quy định Nhà nước. Tránh thất thoát, lãng phí tang 

vật đã bị tịch thu. 

2. Yêu cầu: 

Các cơ quan quản lý đã được xác lập quyền sở hữu có trách nhiệm quản lý, 

sử dụng, xử lý tang vật bị tịch thu đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước; 

 Các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện, 

chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, xử lý tài sản theo nội dung 

Phương án. 

 III. NỘI DUNG PHƢƠNG ÁN: 

1. Các thông tin về tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu. 

1.1. Nguồn gốc tài sản bị tịch thu. 

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ Nhà nước theo 

quyết định tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính số: 733/QĐ-XPHC, ngày 

10/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

1.2. Thông tin chi tiết tài sản là tang vật đã tịch thu:  

  - Tên tài sản: Đá trắng. 

 - Hàm lượng khoáng vật: SiO2 = 98,82% (Theo kết quả phân tích của Viện 

vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng, Phiếu phân tích số 3174/VLXD-TTKD ngày 

11/4/2019).  

 - Số lượng tài sản: 471 m
3
, quy đổi ra tấn là: 471 m

3
 x 1,5 = 706,5 tấn (Cách 

quy đổi theo Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng 

khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn). 

 - Mô tả tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu là những 

viên đá hộc to, nguyên khai, chưa qua chế tác, có kích thước trung bình mỗi viên 

60x70 cm, cá biệt có những viên với kích thước lên đến 120x150 cm. 

1.3. Địa điểm hiện tại của tài sản: 

- Tài sản trên hiện được thu gom xếp thành 03 đống tại 03 vị trí ở khu Cốc 

Lược, thôn Phiêng Pục, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Giao cho 

UBND xã Hương Nê trông coi, bảo vệ. 

Trong đó: 

+ Vị trí thứ nhất tại khu đất của ông Triệu Đức Vụ thửa đất số 359, tờ Bản 

đồ 01, Bản đồ đo dạc năm 2019; 

+ Vị trí thứ hai tại khu đất của ông Lăng Đức Trân thửa đất số 372, tờ Bản 

đồ 01, Bản đồ đo dạc năm 2019; 
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+ Vị trí thứ ba tại khu đất của UBND xã Hương Nê quản lý thửa đất số 297, 

tờ Bản đồ 01, Bản đồ đo dạc năm 2019. 

2. Giá trị tài sản: 275.000, đ/tấn x 706,5 tấn = 194.287.500, đ.  Số tiền viết 

bằng chữ:(Một trăm chín mười bốn triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm 

đồng chẵn). (Mức giá này theo Quyết định số 372/QĐ-STNMT ngày 31/10/2019 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt giá khởi điểm Đá 

trắng là tang vật vi phạm hành chính đã tịch thu sung quỹ nhà nước để bán đấu giá). 

Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định và không bao gồm 

chi phí bốc, xếp, vận chuyển  

3. Hình thức xử lý:  

Bán đấu giá theo quy định tại Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 57/2018/TT-

BTC, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài Chính. 

4. Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

5. Thời hạn xử lý: Xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. 

6. Chi phí xử lý tài sản: Các khoản chi, mức chi và nguồn kinh phí theo các 

Điều 29, 30, 31 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, ngày 05 tháng 3 năm 2018 của 

Chính phủ.  

7. Quản lý, sử dụng số tiền thu đƣợc từ việc xử lý tài sản là tang vật vi 

phạm hành chính đã tịch thu:  

Theo điều 13, Thông tư số 57/2018/TT-BTC, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 

Bộ Tài chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với Phòng Khoáng sản-TNN và 

các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tổ chức đấu giá và bàn giao tài sản. 

 - Tham mưu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp, có đủ 

điều kiện đấu giá tài sản theo quy định để tổ chức đấu giá. 

- Tham mưu ký hợp đồng Dịch vụ đấu giá, bàn giao hồ sơ liên quan đến tài 

sản bán đấu giá ( Phương án đã được phê duyệt và các bước liên quan…), cho tổ 

chức đấu giá đã được lựa chọn. 

- Tổ chức việc giám sát quá trình đấu giá tài sản đảm bảo đúng quy định 

hiện hành về đấu giá tài sản và bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. 

- Hoàn thiện thủ tục, bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. 

- Thu, nộp tiền bán tài sản vào ngân sách nhà nước, sau khi đã trừ chi phí 

hợp lý, hợp lệ. 

2. Đối với đơn vị đƣợc lựa chọn để tổ chức thực hiện bán đấu giá: 

-  Phối hợp với đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiến 

hành ký kết Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản. 

- Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan của tang vật bán đấu giá. 

- Thực hiện các thủ tục, tổ chức bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá 

tài sản. 
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3. Đối với cá nhân, tổ chức trúng đấu giá: 

- Sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản theo Hợp 

đồng mua bán tài sản ký kết với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

-Tiếp nhận, vận chuyển, sử dụng tài sản trúng đấu giá đúng quy định của 

pháp luật. 

Trên đây là phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính đã tịch 

thu sung quỹ Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn./. 
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