
 

 

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 6  năm 2021 
 

V/v xem xét, tham mưu xử lý 

việc ra quyết định cưỡng chế 

khấu trừ tiền từ tài khoản để thi 

hành quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính  

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Tư pháp. 

 
 

Xem xét Tờ trình số 60/TTr-CAH ngày 18/6/2021 của Công an huyện Chi 

Lăng đề nghị ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với ông 

Nguyễn Quang Tuấn, địa chỉ: số 366, đường Lê Lợi, khu Hoàn Bình II, trị trấn 

Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn và Đơn phản ánh đề ngày 15/6/2021 

của cá nhân ông Nguyễn Quang Tuấn, đại diện hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

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

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên 

quan nghiên cứu, xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vụ việc trên; hoàn 

thành, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/7/2021. 

(Tờ trình số 60/TTr-CAH ngày 18/6/2021 của Công an huyện Chi Lăng và 

Đơn phản ánh của cá nhân ông Nguyễn Quang Tuấn được gửi kèm theo qua Hệ 

thống Văn phòng điện tử iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

 - Sở NN&PTNT, Thanh tra tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Lạng Sơn; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Công an huyện Chi Lăng; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC, BTCD; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

 CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 

 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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