
   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số: 38 /2010/QĐ-UBND                     Đà Nẵng, ngày  29   tháng 11 năm 2010 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 
2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 
2008;

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 
tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu 
giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và 
quản lý số tiền thu được từ xử lí tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi 
phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính 
Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính 
của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố; trên cơ sở Tờ trình số 
846/TTr-STC-GCS ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình xử lý tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở 

Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này thực 
hiện./.

            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                  KT. CHỦ TỊCH
                                       PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                Võ Duy Khương 

                    



  ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                            
 QUY ĐỊNH

Quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu
sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  38  /2010 /QĐ-UBND ngày 29   tháng    năm 
2010 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định quy trình xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (gọi tắt là tài sản vi phạm hành chính bị 
tịch thu) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu tang vật, 

phương tiện sung quỹ nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (viết tắt là cơ quan 
có thẩm quyền tịch thu).

2. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.
3. Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.
4. Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.
Điều 3. Nguyên tắc xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu
1. Việc xử lý tài sản phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định này và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Việc bán đấu giá tài sản phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, 

khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham 
gia.

Chương II
 QUY TRÌNH XỬ LÝ

Điều 4. Bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu
Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ 

nhà nước thì cơ quan của người ra quyết định có trách nhiệm bảo quản tang vật, 
phương tiện tịch thu từ khi có quyết định tịch thu đến khi chuyển giao cho các cơ 
quan chức năng hoặc đến khi chuyển giao cho khách hàng trong trường hợp bán tài 
sản ra thị trường theo quy định tại Điều 7, Quy định này.

Điều 5. Xử lý tang vật là hàng hóa, vật phẩm dể hư hỏng



Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì 
người ra quyết định tịch thu phải xử lý theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 61 của 
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và Thông tư số 12/2010/TT-BTC 
ngày 20/01/2010 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Gửi Quyết định tịch thu
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ra quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước 

đối với tài sản vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định phải gửi Quyết định tịch 
thu và thông báo đến cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 7. Chuyển giao và tiếp nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính, cơ quan ra quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp với các ngành 
liên quan tổ chức xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, theo các quy định 
như sau:

1. Đối với tang vật là tiền Việt Nam, ngoại tệ, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá 
quý, kim loại quý thì chuyển giao cho Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; những giấy tờ, tài 
liệu, chứng từ liên quan tới tài sản thì chuyển giao cho Sở Tài chính thành phố.

2. Đối với các tang vật, phương tiện khác như: vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật có 
giá trị lịch sử, văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm và các tài sản 
khác thì chuyển giao cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để quản lý, xử lý 
theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tang vật, phương tiện đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định 
chuyển giao cho cơ quan nhà nước có chức năng quản lý, sử dụng thì cơ quan đã ra 
quyết định tịch thu chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính tổ chức chuyển giao cho cơ 
quan nhà nước có chức năng quản lý, sử dụng.

4. Đối với các tang vật, phương tiện là hàng hóa, vật phẩm không được bán 
đấu giá thì xử lý theo đúng quy định về loại hàng hóa, vật phẩm đó.

Việc chuyển giao và tiếp nhận tang vật, phương tiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 
và 4 Điều này phải được lập thành biên bản. Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện 
phải ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; người bàn giao; người nhận bàn giao, chữ ký 
của người giao, người nhận; số lượng, tình trạng (chất lượng) tang vật, phương tiện bị 
tịch thu; trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu và phải được tiến 
hành theo quy định của pháp luật về bàn giao và tiếp nhận tài sản nhà nước.

5. Đối với các tang vật, phương tiện bị tịch thu được phép bán sung quỹ nhà 
nước, thì phải chuyển giao để bán đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá 
tài sản.

Hồ sơ bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho cơ quan tiếp 
nhận, xử lý tài sản và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thành phố hoặc Hội đồng bán 
đấu giá cấp huyện gồm: Quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước, các giấy tờ, tài liệu 
liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp (nếu có) và các tài liệu khác có 
liên quan, giá khởi điểm để bán đấu giá.



Điều 8. Xác định giá khởi điểm
Nguyên tắc, phương pháp xác định giá khởi điểm theo Điều 4 và Điều 5 Thông 

tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính.
Thủ tục xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thực hiện theo khoản 5, Điều 6, 

Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính.
Thủ trưởng cơ quan ra quyết định tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính quyết định giá khởi điểm tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu 
để thực hiện bán đấu giá.

Người có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm có thể thuê tổ chức có đủ điều 
kiện để thẩm định giá trước khi quyết định.

Điều 9. Bán tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch 
thu sung quỹ nhà nước

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị 
tịch thu sung quỹ nhà nước

a) Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và tổ 
chức bán đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền 
cấp thành phố chuyển giao.

b) Hội đồng bán đấu giá cấp huyện tiếp nhận và tổ chức bán đấu giá tài sản bị 
tịch thu sung quỹ nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền cấp huyện chuyển giao.

2. Xử lý tài sản trong trường hợp sau hai lần giảm giá mà đấu giá không thành.
 Đối với tang vật, phương tiện bị tịch thu mà không bán đấu giá được sau hai 

lần giảm giá thì thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu quyết 
định tiếp tục tổ chức bán đấu giá hoặc xử lý theo các hình thức khác theo quy định 
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Trường hợp quyết định thành lập Hội đồng để thanh lý tài sản, thì thực hiện 
trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Trung tâm Dịch 
vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện về 
việc tang vật, phương tiện bị tịch thu không bán được.

Thành phần của Hội đồng thanh lý tài sản bao gồm: Lãnh đạo cơ quan ra quyết 
định tịch thu làm Chủ tịch Hội đồng, cơ quan tài chính cùng cấp làm Phó Chủ tịch 
Hội đồng. Tùy theo tính chất, đặc điểm của tang vật, phương tiện thanh lý và tình 
hình thực tế tại địa phương, người có thẩm quyền thành lập Hội đồng quyết định các 
thành viên là đại diện cơ quan Tư pháp, Quản lý thị trường, các cơ quan chuyên môn 
có liên quan tham gia Hội đồng.

Điều 10. Xử lý kiến nghị của khách hàng
Trường hợp có khiếu kiện của khách hàng về tài sản bán đấu giá thì Trung tâm 

Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện 
có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan ban hành quyết định tịch thu xử lý kiến 
nghị của khách hàng.

Chương III



TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan người có thẩm quyền tịch thu
Cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu sung công quỹ 

nhà nước mà tang vật, phương tiện được phép bán ra thị trường, thực hiện các nhiệm 
vụ sau:

a) Có trách nhiệm bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu. Trong vòng 10 
ngày, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu cấp thành phố bàn giao hồ 
sơ liên quan cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để tổ chức 
bán đấu giá. Cơ quan cấp huyện bàn giao cho Hội đồng bán đấu giá cấp huyện để tổ 
chức bán đấu giá.

b) Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu 
giá không thành do giá khởi điểm cao thì đơn vị tổ chức bán đấu giá phải có văn bản 
đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm hoặc Hội đồng định giá 
định lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại.

Trường hợp sau hai lần giảm giá mà cuộc bán đấu giá vẫn không thành thì đơn 
vị bán đấu giá tài sản báo cáo cơ quan của người ban hành quyết định tịch thu quyết 
định xử lý tài sản nhà nước để quyết định tiếp tục tổ chức bán đấu giá hoặc xử lý theo 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài 
chính Kế hoạch quận, huyện)

a) Phối hợp với cơ quan ban hành quyết định tịch thu trong việc xử lý tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính khi có yêu cầu.

b) Tham gia Hội đồng xác định giá khởi điểm để bán đấu giá.
c) Quản lý số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính bị tịch 

thu sung quỹ nhà nước theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP 
ngày 17/12/2008 của Chính phủ và các văn bản hiện hành khác.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức bán đấu giá (Trung tâm Dịch vụ bán 
đấu giá thành phố Đà Nẵng, Hội đồng bán đấu giá cấp huyện)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp 
huyện căn cứ quyết định tịch thu và hồ sơ chuyển giao tang vật, phương tiện bị tịch 
thu sung quỹ để tổ chức bán đấu giá.

Chức năng, nhiệm vụ và trình tự thủ tục bán đấu giá thực hiện theo đúng quy 
định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản và các văn 
bản quy định hiện hành.

Trong trường hợp đấu giá không thành, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá thành 
phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện phải có văn bản báo cáo cơ quan 
của người có thẩm quyền tịch thu xem xét, quyết định. 

Trường hợp cuộc bán đấu giá tài sản vẫn không thành sau hai lần giảm giá thì 
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá 
cấp huyện trả tài sản lại cho cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định tịch thu để 
tiếp tục xử lý.



Điều 14. Chế độ tài chính
Chi phí xác định giá, xử lý tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà 

nước được trừ vào tiền bán đấu giá tài sản và thanh quyết toán theo đúng quy định.
Đối với khoản tiền bán tài sản tịch thu phải nộp ngay vào tài khoản tạm giữ của 

Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng hoặc Phòng Tài chính -  Kế hoạch 
cấp huyện mở tại Kho bạc cấp huyện, mọi khoản chi có liên quan phải có chứng từ cụ 
thể báo cáo Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm tra xử lý trên 
cơ sở quy định của nhà nước.

Điều 15. Chế độ báo cáo
Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành 

phố Đà Nẵng hoặc Hội đồng bán đấu giá cấp huyện phải báo cáo bằng văn bản các 
khoản thu, chi đối với việc bán tài sản xử lý tịch thu sung quỹ nhà nước cho Sở Tài 
chính, cơ quan tài chính cấp huyện theo phân cấp để theo dõi và tổng hợp, báo cáo cơ 
quan cấp trên. Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ 
Tài chính theo đúng quy định.

Điều 16. Triển khai thực hiện
Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này, nếu có phát sinh vướng 

mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính để tổng hợp, báo 
cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi cho phù hợp./.
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                   Võ Duy Khương


