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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và Khoản 2 Điều 123 Luật Xử lý vi 
phạm hành chính ngày 20/6/2012;   

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Quyết định số: 2837/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2019 của 
UBND huyện Tràng Định về việc thành lập Đoàn công tác huyện Tràng Định đi 
tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình bảo vệ môi trường tại tỉnh Bình Thuận; 

Tôi: Lý Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao quyền cho bà Hướng Thị Thêm, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tràng Định được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện quy định 
tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các Nghị định chuyên ngành. 

Thời hạn giao quyền: Từ ngày 18/10/2019 đến hết ngày 20/10/2019.   

Lý do giao quyền: Chủ tịch UBND huyện tham gia Đoàn công tác huyện 
Tràng Định đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình bảo vệ môi trường tại 
tỉnh Bình Thuận. 

Nội dung giao quyền: Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp 
dụng biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế thi 
hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử lý vi phạm hành chính, bà 
Hướng Thị Thêm phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước 
Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.   

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, ban, 
ngành, UBND các xã, thị trấn và bà Hướng Thị Thêm chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VP HĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư. 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lý Văn Lâm 
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