
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:         /UBND-TP 

V/v: triển khai thực hiện Quyết định 

số 1144/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Thủy, ngày       tháng 4  năm 2022 

 

 

 

Kính gửi:   

                  - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

         - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 04 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 

Quyết định số 1144/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ-

UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định 

thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung 

phức tạp. 

Để tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các nội dung quy định tại Quyết 

định số 1144/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định thẩm quyền và cách thức 

xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. 

 (Gửi kèm theo Công văn này toàn văn Quyết định số 1144/QĐ-UBND về 

việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ 

xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban biên tập Website huyện; 

-   Lưu  VT,  TP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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