
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN BA CHE Dc 1p - Tij do - Hnh phiIc 

S: AQ3?7QD-GQXP Ba Chê,  ngày29  tháng 5 nám 2020 

QUYET D!NH 
* Ve vice giao quyen xir ph.t vi phim hanh chinh 

Can cir Lut T chüe ChInh quyn dja phuorng ngày 19/6/2015; 

Can cü Diu 54 Lut Xü 1 vi phim hành chInh s 15/201 2/QH 13 ngày 
20/6/2012; 

Can cir Khoân 4 Diu 5 Nghj djnh si 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Xir 1 vi 
phm hành chInh, ducrc b sung ti Khoãn 3 và Khoân 4 Diêu 1 Nghj djnh so 

97/2017/ND-CP ngày 18/8/20 17 cüa ChInh phü s'ira dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Nghj djnh s 81/20131ND-CP ngày 19/7/20 13 cUa ChInh phü v quy djnh chi tiêt 
mt s diu và bin pháp thi hành Lut Xü 1 vi phtm hành chInh; 

Can cü Quyt djnh s 125 6/QD-UBND ngày 20/7/20 16 cüa UBND huyn 
ban hành Quy ch lam vic cüa UBND huyn Ba Chê thim kr 2016 - 2021; 

Can cur Quyt djnh s 2988/QD-UBND ngày 24/11/2016 cüa UBND huyn 
Ba Chë v vic phân cong cong vic cüa Chü tjch và các Phó Chü tjch UBND 
huyn Ba Chë khóa XIX, nhim kS'  2016-2021; 

Tôi: Nguyn Minh San, chuic vv: ChU tjch UBND huyn Ba Chë, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Giao quyn xur pht vi pharn hành chInh cho bà: Dinh Thj V. 

Churc v1i: Phó Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Ba Chë. 

Dan vj cong tác: Uy ban nhân dan huyn Ba Ch. 

1. Phm vi duçic giao quyn: Giao quyn xà phtt vi phm hành chirih các 
1mb vrc du,gc phân cong phii trách theo Quyt dnh s 2988/QD-UBND ngày 
24/11/20 16 cüa UBND huyn Ba Ch v vic phân cong cong vic cUa Chü tjch 
va cac Phó Chü tjch UBND huyn Ba Ch khóa XIX, nhim kS'  2016 - 2021. 

2. Ni dung giao quyn: Thirc hin vic xir phat vi pham hành chInh, áp 
diing các bin pháp ngän ch.n và báo dam xu pht vi phm hành chinh, cuông 
ché thi hành Quyêt djnh xur pht vi pham hành chInh (chi dugc giao quyn cung 
chê thi hành Quyêt djnh x'Cr pht vi phm hành chInh trong tri.r?Yng hçip Chü tjch 



Uy ban nhân dan huyn yang mt) duçic phân Cong phii trách theo Quy& dnh so 

2988/QD-UBND ngày 24/11/2016 cUa UBND huyn Ba Chë ye vic phân cong 
cOng vic cüa ChCi tch và các Phó Chü tjch UBND huyn Ba Chê khóa XIX, 
nhiêm k' 2016-2021. 

3. Thñ hn dixqc giao quyn: K tir ngây Quyt djnh nay có hiu 1rc thi 
hànhdnhtngày31 tháng 12 nàm 2020. 

4. Ba Dinh Thj V dugc thirc hin các thm quyn cüa Chü tch UBND 
huyn quy djnh tai  Lut Xr 1 vi phm hành chinh và các van ban quy djnh chi 
tiêt thi hành Lut, k tü ngày Quyt djnh nay có hiu 1%rc. 

Diêu 2. Trong khi tin hành các hot dng xü pht vi phm hành chInh, bà 
Dinh Thj V5 chju trách nhim v nhüng quyt djnh cüa rnInh truâc ChU tjch 
UBND huyn và triic Pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Biu 4. Các ông, (bà): Chánh Van phông HDND và UBND huyn; Thu 
trthng các Co quan, don vj, to chirc, cá nhân lien quan; Chü tjch UBND các xä, 
thj trân và bà Dinh Thj V chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay./.( 

Nii nit/In: 
- Nhu Diêu 4 (T/h); 
- TT Huyn üy (B/c); 
- CQ UBKT-TT Huyn Uy; 
- Toã an nhân dan huyn; 
- Vin KSND huyii; 
-Luu:VT.M7, 
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