
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT 

V/v gia hạn thời hạn ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính  

Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

                                                        - UBND thành phố Lạng Sơn; 

                                                        - Sở Tư pháp. 

 

Xem xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 22/9/2021 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đầu tư xây dựng và lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Minh 

Bách. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và lĩnh vực đất đai đối với 

ông Trần Minh Bách là 15 ngày, kể từ ngày 23/9/2021. 

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm tra 

hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính của UBND thành phố Lạng Sơn tại 

Tờ trình trên; báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 

01/10/2021 (đồng gửi UBND thành phố Lạng Sơn). 

3. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn tiếp thu ý kiến thẩm tra của Sở Tư 

pháp, khẩn trương rà soát, củng cố hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và lĩnh vực đất đai đối với 

ông Trần Minh Bách bảo đảm đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và pháp luật khác có liên quan trước ngày 07/10/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  Phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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