
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN TUY  AN Dc Jp — Tr do — Hnh phüc  

S&  'I /QD-UBND Tuy An, ngày .O tháng 02 nám 2023 

QUYET D!NH 
A. . A , . 

Ye viçc giao quyen xu pht vi phm hanh chinh 

CHU TECH UY BAN NHAN DAN HUYN 

Gàn ci'r Lut T chz'c chInh quyn dfa phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luát tha 
dói, bó sung mt so diêu cia Lut TO chic ChInh phi và Lut TO ch&c chInh 
quyên djaphwoi'zg ngày 22/11/2019, 

C,ánci Luç2t Xi'r l viphim hành chInh ngày 20/6/2012 (tha di, ha sung 
nám 2020); 

Can c&Nghj ainh  sO' 118/2021/ND-GP ngày 23/12/2021 cáa GhInhphi 
Quy djnh chi tiêt m5t sO diéu và bin pháp thi hành Lut Xi'r l vi phgm hành 
chInh, 

Can th Quye't djnh sO' 1055/QD-UBND ngày 13/6/2022 cüa Ghz tfch 
UBND huyn ye vic phán cong nhim vy cOng tác cza C'hi tjch, các PhO C'ht 
tjch UBND huyn nhim kj> 2021 — 2026, 

Theo d nghj cta Chánh Van phOng HDND& UBND huyn tgi Ta trInh so' 
28/TTr- VP ngày 17/02/2023. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Giao quyn các Phó Chü tjch UBND huyn thirc hin các quyn 
cüa Chü tjch UBND huyn quy djnh ti Lust  Xir 1 vi phm hành chInh và các 
quy dnh khác ye xü 1 vi phm hanh chInh theo lTnh virc cong tác dã dt.rçc phân 
cOng phii trách t,i Quyêt djnh so 1055/QD-UBNID ngày 13/6/2022 cüa Chü tjch 
LJBND huyn ye vic phân cong nhim vi cong tác cüa ChU tjch, các Phó Chü 
tjch UBND huyn nhim k' 2021 — 2026. 

Các Phó Chü tjch UBND huyn quyêt dijnh áp ding hInh thüc xir pht, 
bin pháp khàc phiic hu qua và áp dicing các bin pháp ngàn chn, báo dam xi 
1 vi phm hành chInh theo quy djnh cüa pháp 1u,t ye xir phtt vi phm hành 
chInh dôi vâi Ca nhân, to chüc thirc hin hânh vi vi phm hành chInh trong lTnh 
vrc dã duçxc phân cong phii trách tai  Quyêt djnh so 1055/QD-UBND ngày 
13/6/2022 cüa Chü tjch UBND huyn ye vic phân cong nhim v%I cong tác cña 
Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND huyn nhim kS'  2021 — 2026 theo quy dinh 
pháp 1ut ye xfr pht vi phm hành chInh. 

Các Phó Chü tjch UBND huyn thrc hin cac quyên néu trén kê tir ngày 
Quyt dinE nay có hiu !irc và châm dirt khi có quyêt djnh giao quyên khác cüa 
Chü tjch IJBND huyn hoc tru&ng hçip khác theo quy djnh pháp 1ut. 
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Diu 2. Các Phó Chü tjch UBNI) huyn &rçlc giao quyn xü pht vi phm 
hành chInh theo 11th vrc phân cong theo dôi, phii trách có trách thim thc hin 
nhim vi cüa mmnh theo quy djnh cüa pháp 1u.t, chju trách nhim và báo cáo két 
qua cho Chü tjch UBND huyn. 

Diu 3. Các Phó Chü tjch UBND huyn, Chánh Van phông 
HDND&UBND huyn, Thu tnrâng ca quan, dcm vj, cá nhân có lien quan chju 
trach nhiçm thi hanh quyet dinh  nay. 

• F A • . , Quyet dnh nay co hieu 1irc ke tix ngay ky./. 

No'i nhn: 
-NhuDiu3; 
- UBND tinh (b/c); 
- Sâ Tu pháp (b/c); 
- Ti'. Huyn üy (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- TJBNID cac xa, th fran; 
- CVP, các PCVP HDND&UBND huyn; 
- Phông Tu pháp huyn; 
- Trang thông tin din tCr huyn 
- Ltru: VT. 
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