UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG
Số: 1242 /QĐ-GQXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Tường, ngày 26 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Khoản 4, Khoản 5a và Khoản 6, Điều 5, Nghị định số 81/2013/NĐCP 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 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại
Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP);
Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND
huyện Vĩnh Tường về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm
kỳ 2016- 2021;
Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ
tịch UBND huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2016- 2021;
Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Vĩnh Tường Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tôi: Lê Nguyễn Thành Trung
Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Hoàng Tuấn Tam
- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Lê Chí Thái - HUV, Phó Chủ tịch
UBND huyện, cụ thể như sau:
1. Phạm vi được giao quyền:
- Ông Hoàng Tuấn Tam: Xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên thuộc
lĩnh vực: An ninh – Quốc phòng; Tài chính- Kế hoạch; Giao thông, Công nghiệp;
Xây dựng, Thương mại; Khoa học và Công nghệ; Quản lý Điện, Kho bạc, Thuế,
Doanh nghiệp, Thống kê, Thanh tra, Tư pháp; Thi hành án dân sự, Ngân hàng,
các Quỹ tín dụng nhân dân; công tác đấu giá Quyền sử dụng đất trên địa bàn;
công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; phát triển cụm công nghiệp; quản
lý đất đai, tài nguyên, môi trường; hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc khối.
- Ông Lê Chí Thái: Xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên thuộc lĩnh
vực: Nội vụ, Lao động, dạy nghề và giải quyết việc làm; các chế độ, chính sách

đối với người có công; giảm nghèo và các chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện;
công tác đối ngoại nhân dân, văn hoá, thông tin, thể thao, giáo dục & đào tạo, y
tế, dân số, gia đình, trẻ em, công tác tôn giáo, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo
hiểm; hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc khối.
2. Nội dung giao quyền: Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện
pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm
hành chính.
3. Thời hạn giao quyền: Từ ngày 26/02/2021 đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.
4. Được thực hiện các thẩm quyền: của Chủ tịch UBND huyện quy định tại
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử
lý vi phạm hành chính kể từ ngày 26/02/2021.
Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính,
ông Hoàng Tuấn Tam, Lê Chí Thái chịu trách nhiệm về những quyết định của
mình trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND huyện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế tất cả các
Quyết định trước đây có liên quan đến việc giao quyền xử phạt hành chính của
Chủ tịch UBND huyện.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; tổ chức, cá nhân có liên quan và các
ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Lê Nguyễn Thành Trung
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