UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
THANH PHO YUNG TAU
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc
S& 2.1/QD-GQXP

Vthig Tàu, ngày 07 tháng ó'nám 2019

QUYET D4NH
V vic giao quyn xtr phtt vi phim hành chInh

Can cü Diu 57 Lust t chüc chInh quyn dja phrng ngày 19 tháng 6 näm
2015;
Can ct'r Diu 54 Lut xir 1 vi phm hânh chinh ngày 20 tháng 6 nám 2012;
Can cr khoán 6 Diu 5 Nghj djnh s 81/2013/ND-CP ngày 19 tháng 7 näm
2013 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diéu và bin pháp thi hành Lut xir
1 vi phm hành chInh (diiçic bô sung theo quy djnh ti khoân 4 Diêu 1 Nghj
djnh so 97/20 17/ND-CP ngày 18 tháng 8 nám 2017 cüa ChInh phU süa dôi, bô
sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 81/2013/ND-CP);
CAn ci'r Quyt djnh s 62301QD-UBND ngày 30 tháng 11 nAm 2017cUa Uy
ban nhân dan thành pho VUng Tàu ye vic ban hành Quy ché lam vic cUa Uy
ban nhân dan thành phô VUng Tàu;
CAn cü Quy& djnh s 1939!QD-UBND ngay 02 tháng 5 nAm 2019 cUa ChU
tjch Uy ban nhân dan thành phô VUng Tàu ye vic phân cong trách nhim các
thành vién Uy ban nhân dan thành phô VUng Tàu nhim k' 2016 - 2021;
Tôi: Nguyn Lp
Chüc vii: Chü tjch Uy ban nhân dan thành ph6 VUng Tàu,
QUYET D!NH:
Diu 1. Giao quyn xir pht vi phm hành chInh cho ông có ten sau day:
H và ten: Hoàng VU Thãnh.
Chrc v1: Phó ChU tjch Uy ban nhân dan thành ph VUng Tàu.
Don vj cOng tác: Uy ban nhan dan thành ph VUng Tàu.
1. Phm vi duçc giao quyn: Xü phat vi phm hành chInh thii&ng xuyên
trên dja bàn thành phô VUng Tàu.
2. Ni dung giao quyn: Thirc hin vic xü pht vi phm hành chInh, áp
d%lng các bin pháp ngAn chin và bâo dam xü phat vi phm hành chInh trong các
lTnh vrc: Kinh t; Du ljch; Nông nghip; lam nghip; diem nghip; thüy lcii;
thüy san; phát trin nông thôn; quãn 1 an toàn th%rc phm trong lTnh virc nông
nghip, cong thiiong; tiu thu cOng nghip; khoa hçc và cong ngh; cOng

nghip; thrnmg mgi; dàng k kinh doanh; quãn 1 các vn d v doanh nghip,
hçp tác xA, kinh t tu nhân; Quãn 1 giá; Thanh tra, Kim tra, khiu ni, th cáo
lien quan dn linh virc phii trách.
3. Thôi han ducic giao quyn: Tü ngày 07 tháng 6 näm 2019
4. Duc thirc hin các thm quyn cüa Chü tjch Uy ban than dan Thành
phô quy djnh tai Lut xir 1 vi phm hánh chInh và các van bàn quy djnh chi tiêt
thi bath Lut, ké tü ngày 07 tháng 6 11am 2019.
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Dieu 2. Trong khi tien hanh cac hoat d9ng xix pht vi phm hanh chmh ong
Hoàng Vu Thânh phãi chju trách nhim ye nhftng quyêt djnh cüa mInh truOc
pháp lut và truâc Chü tjch Uy ban nhân dan thành phô VQng Tàu.
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Then 3. Quyet dnh nay co hiçu 1irc ke tu ngay 07 thang 6 nam 2019 va
thay the Quyet djnh giao quyén Xir 1 vi phm hàth chInh
9287/QD-UBND
ngày 28 tháng 12 näm 2018 cUa Chü tjch Uy ban than dan thàth phô Viing Tàu.
Diu 4. Cháth Van phông Hi dng nhân dan và Uy ban nhân dan thàth
phô, Thu tnthng các Ca quan, dan vj thuc thàth phô, Chu tjch Uy ban nhân dan
các phu?mg, xâ, các to chüc, cá than có lien quan và Ong Hoàng Vu Th
trách thim thi hàth Quyêt djnh nay.!.
*

so

Noi nhin:
-NhirDiêu4;
- TTr. Thành üy, HDND TPVT (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND TPVT;
- Liru: VT, TH(Minh Hái),

