
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:         /UBND-TCDNC  Ninh Thuận, ngày           tháng  4  năm 2021 

V/v tham mưu củng cố hồ 

sơ đảm bảo chặt chẽ, 

đúng quy định pháp luật 

về cưỡng chế buộc thực 

hiện biện pháp khắc phục 

hậu quả đối với ông 

Phạm Thế Nam 

  

 
 

 

                                  Kính gửi:  Sở Tư pháp 

           

Tiếp nhận Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 30/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ninh Hải về việc ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Thế Nam, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Văn 

phòng UBND tỉnh, UBND huyện Ninh Hải và các cơ quan có liên quan xem xét 

nội dung đề nghị của UBND huyện Ninh Hải tại Tờ trình nêu trên; rà soát toàn 

bộ quá trình tổ chức thi hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và căn cứ trình tự, thủ tục quy định tại Nghị 

định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng 

chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; khẩn trương củng cố đầy 

đủ hồ sơ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; tham mưu, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trước ngày 16/4/2021. 

Lưu ý: Hồ sơ trình gồm: Tờ trình, dự thảo quyết định, biên bản cuộc họp 

thống nhất của các cơ quan liên quan./. 

           
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND Phan Tấn Cảnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Thanh tra tỉnh; 

- UBND huyện Ninh Hải; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 
- Lưu: VT, TCDNC.  TXS                                                                    

                                                                                                  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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