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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của 

người bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 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; Thông tư  số 144/2017/TT-BTC ngày  

29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 

số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

 Căn cứ 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; Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 

05/7/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 

số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị quyết số 57/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn 

tỉnh Nam Định;  

Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số 12/QĐ-CCTHADS ngày 

19/10/2022, Quyết định thi hành án số 68/QĐ-CCTHADS ngày 19/10/2022, 

Quyết định thi hành án số 88/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2022 và Quyết định thi 

hành án số 138/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; 

Xét Tờ trình số 02/TTr-TCKH ngày 04/01/2023 của Phòng Tài chính Kế 

hoạch về phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người 

bị kết án bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Biên bản xác định giá 

khởi điểm ngày 03/01/2023 của Hội đồng định giá tài sản và các hồ sơ liên quan 

kèm theo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của 

người bị kết án bị tịch thu tại Quyết định thi hành án chủ động số 12/QĐ-

CCTHADS ngày 19/10/2022, Quyết định thi hành án số 68/QĐ-CCTHADS 

ngày 19/10/2022, Quyết định thi hành án số 88/QĐ-CCTHADS ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-151-2017-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-su-dung-tai-san-cong-354145.aspx


16/12/2022 và Quyết định thi hành án số 138/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2022 

của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Trường như sau: 

 1. Thông tin và giá trị tài sản:  

 Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân  (có phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp xử lý tài sản: Phòng Tài chính - 

Kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện. 

3. Hình thức xử lý: Bán chỉ định. 

4. Thời hạn xử lý: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3  Điều 5 Thông tư 

số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực 

hiện một số điều của nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ. 

5. Chi phí xử lý: Các khoản chi quy định tại Điều 29 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. 

 6. Quản lý số tiền thu được từ việc xử lý tài sản: Toàn bộ số tiền thu 

được từ việc xử lý tài sản được nộp vào tài Khoản tạm giữ của Phòng Tài chính 

Kế hoạch tại Kho bạc nhà nước huyện Xuân Trường. Sau khi trừ đi các Khoản 

chi quy định, số tiền còn lại được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có trách nhiệm phối hợp với 

các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện bán các tài sản nêu tại Khoản 1 Điều 1 

Quyết định này theo đúng quy định Nhà nước.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND- 

UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
  

  Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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