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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao quyền cưỡng chế thi hành  

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ khoản 2 Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung 

năm 2020); 

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 

1. Giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho 
ông có tên sau đây: 

Họ và tên: Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang. 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã. 

Cơ quan: UBND thị xã Đông Hòa. 

2. Thời hạn giao quyền: kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và kết 
thúc đến ngày 30/5/2023. 

3. Nội dung giao quyền: Được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, kể từ ngày Quyết định 
này có hiệu lực.  

Điều 2. Trong khi tiến hành quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông có tên tại Điều 1 Quyết định này 

phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người 
giao quyền. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 



Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị thuộc UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; ông có tên tại Điều 1 

và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Tòa án nhân dân thị xã; 
- Viện kiểm sát nhân dân thị xã; 
- Các cơ quan tỉnh, TW trên địa bàn thị xã; 
- Các PCVP HĐND và UBND thị xã; 
- Cổng thông tin điện tử thị xã; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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