
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:         /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2020 
ơ 

V/v đồng ý chưa tổ chức cưỡng chế 

thi hành Quyết định xử phạt đối với 

Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch 

Lạng Sơn 

 
Kính gửi:  

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Xem xét Báo cáo số 1397/BC-CQLTT ngày 24/12/2020 của Cục Quản lý 

thị trường và Báo cáo số 436/BC-STP ngày 30/12/2020 của Sở Tư pháp về việc 

xem xét hồ sơ theo đề nghị của Cục Quản lý thị trường về thi hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Quản lý thị trường chưa ban hành Quyết 

định cưỡng chế thi hành Quyết định số 196/QĐ-XPVPHC ngày 04/11/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đối 

ngoại mậu dịch Lạng Sơn trong thời điểm hiện nay do không có tính khả thi. 

2. Giao Cục Quản lý thị trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH 

Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt, kịp thời 

đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định xử lý theo quy định của 

pháp luật.  

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 

kiến nghị của Cục Quản lý thị trường về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp của Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn; báo cáo 

UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND huyện Cao Lộc;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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