
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

     Số:           /UBND-ĐQLTTĐT 
 

V/v đôn đốc tổng hợp số liệu xử phạt  

vi phạm hành chính trong các lĩnh vực 

đất đai, xây dựng, hành lang an toàn 

giao thông, tài nguyên nước, môi  

trường và khoáng sản. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Cao Lộc, ngày      tháng 7 năm 2021 

                            Kính gửi:  

                                            - Các phòng: TN&MT, KT&HT huyện; 

                                            - UBND các xã, thị trấn. 

 

          UBND huyện nhận được Báo cáo số 217/BC-ĐQLTTĐT ngày 20/7/2021 

của Đội Quản lý trật tự đô thị về việc tổng hợp số liệu xử phạt vi phạm hành 

chính trong các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, tài 

nguyên nước môi trường và khoáng sản trong 06 tháng đầu năm 2021 trên địa 

bàn. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

          Yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chưa gửi số liệu 

theo nội dung Báo cáo số 217/BC-ĐQLTTĐT ngày 20/7/2021 của Đội Quản lý 

trật tự đô thị khẩn trương tổng hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính theo 

nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1786/UBND-ĐQLTTĐT ngày 02/7/2021 

của UBND huyện. Báo cáo UBND huyện (Qua Đội quản lý trật tự đô thị huyện) 

trước 16 giờ 00 phút ngày 23/7/2021. Quá thời gian trên nếu không gửi số liệu 

báo cáo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm giải trình với  

UBND huyện. 

UBND huyện yêu cầu phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc thực hiện./. 

Gửi kèm Báo cáo số 217/BC-ĐQLTTĐT ngày 20/7/2021 của Đội Quản lý 

trật tự đô thị. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Đội QLTTĐT huyện; 

- Lưu: VT 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Đào Anh Tuấn 
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