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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-TP 
V/v tổ chức thực hiện Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính  

    Hữu Lũng, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị trấn Hữu Lũng. 

           

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 109/CV-ĐBP ngày 

21/9/2021 của Đồn Biên phòng Xuân Trường, tỉnh Cao Bằng về chuyển Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành, đối với bà Đỗ Thị Hồng, nơi ở hiện 

tại: Khu Tân Mỹ I, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Để đảm 

tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự răn đe đối với công dân vi phạm không tái 

phạm, nhằm tuyên truyền để công dân khác không vi phạm. UBND huyện yêu cầu 

UBND thị trấn Hữu Lũng thực hiện một số nội dung như sau: 

 1. Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến người vi phạm hành 

chính để thi hành. 

 2. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về Luật Xuất nhập cảnh của công dân 

Việt Nam; Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự và An toàn xã hội, 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia 

đình, cụ thể là hành vi “qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục xuất 

cảnh, nhập cảnh theo quy định”.  

 3. Trong thời gian thi hành quyết định UBND thị trấn có trách nhiệm đôn 

đốc người vi phạm thi hành quyết xử phạt. Sau khi hết thời hạn thi hành 10 ngày 

kể từ ngày gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho người bị xử phạt, đề 

nghị UBND thị trấn Hữu Lũng báo cáo kết quả thi hành quyết định bằng văn bản 

về UBND huyện (qua phòng Tư pháp huyện) để báo cáo Đồn Biên phòng Xuân 

Trường, tỉnh Cao Bằng. 

 Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần trao 

đổi liên hệ Đ/c Vy Đức Thành - phòng Tư pháp huyện số điện thoại: 

0941.140.668 để trao đổi thực hiện.  

 (Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gửi kèm theo công văn này)./. 

 

Nơi nhận:                                       
- Như trên;                                                                                       

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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