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QUYET D!NH 
V vic giao quyn xtr phtt vi phim hành chInh 

Can cz'Lut T chic chInh quyen djaphu'ctng ngày 19/6/2015; 
Can ci Luat  Xtt l vi phgm hành chInh ngày 20/6/2012, 
Can cz NghI djnh so 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cua ChInh phi quy 

dinh chi tk% thi hành mç3t si diêu và bin phOp thi hành Lugt Xt 1)) vi pham hành 
chInh; 

Can cz Nghj dfnh sd 97/2017/ND-CT ngày 18/8/2017 cüa ChInh phi sz'a 
ddi, bd sung m5t s diu cza Nghi djnh sO' 81/2013/ND-CT ngày 19 tháng 7 näm 
2013 cüa ChInh pht quy djnh chi tiêt mót so diéu vâ bin pháp thi hânh Lut Xir 
ly viphgm hành chInh, 

Can ci Quyêt dinh sO I 729/QD-UBND, ngày 01/7/2020 cia Uy ban nhán 
dan tinh Quáng Trj ye viçc phán cong nhim vy dOi vói Chü tich, các Phó Chi 
tjch và U)) viên UBND tinh Quáng Trj nhim Ic)) 2016 - 2021, 

Xét dê nghi cüa Chánh Van phOng UBND tinh; 
TOi: Vô Van Hung 
Chá'c vy: C'hth tjch Uy ban nhán dan tinh Quáng Trj. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Giao quyn xü phat vi phm hành chInh cho các Phó Chü tjch 

UBND tinh, Cu the nhu sau: 
1. Phó Ch tjch Thu&ng trrc UBND tinh Ha S5 Dông xir pht vi phm 

hành chInh lien quan den các Iinh vrc thutc thâm quyên phân cong phii trách 
sau: 

Hçp tác xã; phông cMng thiên tai; khI tuçmg thüy van; quãn 1 cong trinh 
thüy lcii; dê diêu; tâi nguyen nithc; báo v nguôn lçi thüy san, hâi sari; quân l 
cac vüng biên, dâo và them hic dja; quán 1 bâo tOn nguôn gen; linh virc giông 
vt nuôi, thCrc an chãn nuOi; thüy san; thu y; phân bón; lTnh vrc lam nghip; 
trOng tr9t; diu tra, quy hooch, thãm dO, khai thác dâu khI và cac loai  khoáng san 
khác; dt dai; do dc ban d; bâo v môi trung; quãn l vâ báo v biên giOi 
quôc gia; thi hành an dan sir; an ninh trt tr, an toàn xä hi; quc phOng an ninh 
quOc gia. 

2. Phó ChO tjch UBND tinh Hoàng Narn x1r pht vi phirn hành chInh lien 
quan den các linh vrc thuc thâm quyn phãn cong phii trách sau: 

Hon nhân và gia dInh; bInh dâng gi9i; bao  hrc gia dInh; dan so; phOng, 
cMng t nn xã hti; lao dng, dy nghê; bão him y t; bão him xa hi; khám 
cha bnh; m5' phm; dugc; trang thiêt bj y té; quãn l lao dtng ngoài rnrâc; 
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quâng cáo; cong ngh thông tin; vin thông; tn s6 vô tuyn din; báo chI; xutt 
ban; an toàn thtjc phâm; 1uu trü'; ton giáo; thi dua khen thuing; hành chInh tu 
pháp; giao djch din tr; bixu chInh. 

3. Phó Chü tjch UBND tinh Lê Düc Tiên xr pht vi pham hánh chInh lien 
quan dn các limb vrc thuc thm quyên phân cong phii trách sau: 

Quân 1 vá báo v cong trinh giao thông; giao thông di.thng b; giao thông 
hang hái; giao thông hang k.hông dan diing; giao thông di.thng sat; giao thông 
du&ng thüy ni dja; san xut kinh doanh 4t lieu xây dimg; quân 1 cong trInh ha 
tng k thut; quán l phát trin nhà và cong s; dâu thâu; dâu ti.r; xây dirng; 
diên luc; hóa chat; quãn 1' hat  nhân và chat phóng xa,  nãng 1ung nguyen tr; do 
luing; si hüu trI tue; thông kê; phá san doanh nghip; kinh doanh bão hiêm; kê 
toán; kiêm toán dc Ip; phi; l phi; quãn l tái san công; hóa dan; dr trcr quôc 
gia; thuang mai;  báo ye quyên Igi ngithi tiêu dung; hâi quan, thuê, thu tVc  thuê; 
kinh doanh x s; thirc hành tit kim, chông lang phi; dt cucic và trô chai có 
thu&ng; quán l vt 1iu no; quãn l giá; kinh doanh bat dng san; san xuât buôn 
ban hang cam, hang giá, gian 1n thuang mai;  däng k)2 kinh doanh; tiên t; kim 
loi qu, dá qu, ngân hang, tin diving; cht luçmg san phm, hang hóa; chüng 
khoán; han  ché  canh  tranh; quãn l khoa h9c, cong ngh; chuyên giao cong 
ngh. 

- Di.rcic thirc hin các thâm quyên cfia Chü tjch UBND tinb quy djnh tai 
Lust XCr 1 vi pham hành chInh vá các van ban quy djnh chi ti& thi hành Lut. 

- Th?ri hn giao quyên tü khi Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành cho den 
khi có Quyêt djnh khác thay th. 

Dieu 2. Trong khi tiên hành các hoat dng xir phat vi pham hành chInh, 
các Phó Chii tjch UBND tinh di.rcyc giao quyên quyêt djnh xr phat vi phm hành 
chInh chju trách nhim ye nhuiig quyêt djnh xir pht vi phrn hành chInh ciia 
mInh truâc pháp 1utt và truóc Chü tjch UBND tinh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k ban hânh và thay th 
Quyêt djnh so 1845/QD-UBND ngãy 05/8/2016 cüa Chü tjch UBND tinh. 

Các Phó Chü tjch UBND tinh, Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc 
các SO', Thu tnr&ng các co quan chuyên mOn thuc tinh, ChO tjch IJBND các 
huyn, thj xa, thành phO và các ca quan, dan vj, cá nhân cO lien quan chju trách 
nhiêm thi hânh Quyêt djnh náy././ 
No'i nhân: CHU TICH 

-NhtrDiu3; 
- IT TU, TT HDND tinh (b/c); 
- Các ca quan TW dong trén dja bàn; 
- CVP, PCVP, CV; 
- Luu: VT, NCQ. 

Vô an Hung 
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