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/QĐ-GQXP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Khoản 6, Điều 5 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 (được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị
định số 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 311/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh
Quảng Ngãi về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các
Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021;
Tôi: Trần Ngọc Căng;
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Võ Phiên, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
1. Phạm vi được giao quyền: Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
thường xuyên theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành
chính.
2. 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 (trừ cưỡng
chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính) theo các lĩnh vực đã
được UBND tỉnh phân công tại Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày
06/5/2019.
3. Thời hạn được giao quyền: Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 30/9/2020.
4. Được thực hiện các thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật,
kể từ ngày 22/7/2019.
Điều 2. Trong khi thực hiện các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính,
ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phải chịu trách nhiệm về
những quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền xử
phạt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
có liên quan và ông Võ Phiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: PCVP, các phòng nghiên cứu,
HCTC, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv238.
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