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Kính  
  

 Kính gửi:     Chủ tịch UBND xã Cương Gián. 

 

 Ngày 9/5/2021, Đồn biên phòng Thị Hoa thuộc BCH Bộ đội biên phòng 

tỉnh Cao Bằng có Thông báo số 304/TB-ĐTH đề nghị thi hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính số 299/QĐ-XPVPHC ngày 9/5/2021 của Đồn trưởng 

Đồn biên phòng Thị Hoa đối với ông Nguyễn Tiến Lương, sinh ngày 14/9/1988, 

hộ khẩu thường trú tại thôn Song Nam, xã Cương Gián về hành vi qua lại biên 

giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định tại điểm a 

khoản 3 điều 71, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Có Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gửi kèm theo. 

 Căn cứ Điều 71 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Chủ tịch UBND 

huyện giao Chủ tịch UBND xã Cương Gián: 

- Kểm tra, xác minh thông tin; trực tiếp ông Nguyễn Tiến Lương yêu cầu 

thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 299/QĐ-XPVPHC ngày 

9/5/2021 của Đồn trưởng Đồn biên phòng Thị Hoa. Hoàn thành và báo cáo kết 

quả về UBND huyện (qua phòng Tư pháp) trước ngày 28/6/2021. 

- Tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục, nhắc nhở công dân chấp 

hành nghiêm pháp luật, nhất là việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trong 

thời điểm dịch Covid-19./. 

    

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- VPHĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, TP. 
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