
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT 

V/v củng cố, hoàn thiện hồ sơ 

trình sửa đổi, bổ sung Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối 

với ông Nguyễn Văn Cường 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

                          Kính gửi:  Công an huyện Chi Lăng. 
 

Xem xét Tờ trình số 54/TTr-CAH ngày 02/6/2021 của Công an huyện Chi 

Lăng về việc đề nghị ra quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số 18/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn 

Văn Cường, trú tại thôn Hạ Long, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang và Báo cáo số 168/BC-STP ngày 10/6/2021 của Sở Tư pháp về kết quả 

xem xét dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương mại đối với ông Nguyễn Văn Cường, đồng chí 

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

Yêu cầu Công an huyện Chi Lăng tiếp tục xác minh, củng cố, hoàn thiện 

hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông 

Nguyễn Văn Cường trên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 168/BC-

STP ngày 10/6/2021; hoàn thiện, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước ngày 

21/6/2021. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Công an huyện Chi Lăng thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở TP, CA tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Ban TCD, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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