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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 19/2015/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Phú Thọ, ngày 22 tháng 12 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông  
tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ 
quan hành chính nhà nước ở ñịa phương; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ,   
 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quyết ñịnh này quy ñịnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông ñể giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, tại các cơ quan hành 
chính nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Phú thọ. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp và 06 cơ quan Trung ương ñược tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa phương là: 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo 
hiểm xã hội tỉnh; Chi cục Hải quan Phú Thọ (sau ñây gọi chung là các cơ quan Trung 
ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa phương) và UBND các huyện, thành, thị; 
UBND các xã, phường, thị trấn.  

2. Các cá nhân, tổ chức có yêu cầu về giải quyết thủ tục hành chính. 
ðiều 3. Quy ñịnh thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 
1. Thực hiện cơ chế một cửa. 
a) Tất cả các thủ tục hành chính liên quan ñến công việc của cá nhân, tổ chức 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp; các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc 
ñặt tại ñịa phương và UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn 
ñều ñược thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa.  

b) Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa của cơ quan, ñơn vị là thủ tục 
ñược quy ñịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành 
Trung ương và của UBND tỉnh ñã ñược Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan cấp trên 
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trực tiếp (ñối với các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa 
phương) hoặc Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh công bố theo thẩm quyền. 

c) Việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, 
tổ chức ñể chuyển các phòng chuyên môn hoặc cấp có thẩm quyền giải quyết và trả 
kết quả ñã giải quyết ñều ñược thực hiện tại một ñầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả của cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. 

d) Cơ quan, ñơn vị có thủ tục hành chính cụ thể, liên quan ñến công việc của cá 
nhân, tổ chức, mà chưa ñưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, thì phải báo cáo bằng 
văn bản với Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp (ñối với các cơ 
quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa phương) hoặc Chủ tịch UBND 
tỉnh và phải ñược Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của các cơ quan 
Trung ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa phương hoặc Chủ tịch UBND tỉnh 
ñồng ý. 

2. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông. 
a) Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 5 Quy chế 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ, ñược thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. 

b) Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác phù hợp với ñiều kiện, tình hình 
thực tế, ñược thực hiện theo Quyết ñịnh của UBND tỉnh ñối với từng lĩnh vực, thủ tục 
hành chính cụ thể.  

3. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ñể giải 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức phải theo ñúng các quy ñịnh tại Quyết 
ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính 
nhà nước ở ñịa phương và Quyết ñịnh này. Từng cơ quan, ñơn vị không ñược tự ý ñặt 
ra bất kỳ quy ñịnh nào khác trái với các quy ñịnh tại quyết ñịnh công bố thủ tục hành 
chính của Bộ trưởng (ñối với các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại 
ñịa phương) và quyết ñịnh công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh. 

ðiều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Thủ trưởng cơ 
quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa phương; Chủ tịch UBND 
cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện cơ chế một 
cửa, cơ chế một cửa liên thông 

Triển khai thực hiện ñúng các quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg 
ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một 
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở ñịa phương và Chỉ 
thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách 
nhiệm của người ñứng ñầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải 
cách thủ tục hành chính; ñồng thời, tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung 
chủ yếu sau ñây: 

1. Phân công và bố trí ñủ số lượng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, có 
trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
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quả; ñồng thời, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, tạo mọi ñiều kiện ñể cán bộ, công 
chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ ñược giao. 

2. Căn cứ Quyết ñịnh này và Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 
của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế hoạt ñộng của Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (bao gồm: Chức trách, nhiệm vụ; cơ 
chế giám sát; quy trình tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, xử lý, trình ký và trả kết quả 
giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy ñịnh về việc viết thư xin lỗi…); 
chỉ ñạo các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc nghiên cứu, áp dụng thực hiện giải 
quyết các thủ tục cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 
ñơn vị mình. 

3. Niêm yết công khai, minh bạch, ñầy ñủ, kịp thời các quy ñịnh, thủ tục hành 
chính theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 
về Kiểm soát thủ tục hành chính và các quy ñịnh của UBND tỉnh.  

ðiều 5. Trách nhiệm của công chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 
cửa liên thông 

Triển khai thực hiện tốt các quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 
25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; ñồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội 
dung chủ yếu sau ñây: 

1. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thực hiện ñầy 
ñủ và ñúng các quy ñịnh về Quy tắc ứng xử và Quy chế văn hóa công sở, có thái ñộ 
hòa nhã, văn minh, lịch sự khi giao tiếp với cá nhân, tổ chức ñến giải quyết công 
việc.  

2. ðối với những trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết: Công chức 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có trách nhiệm hướng dẫn ñể cá nhân, tổ chức 
ñến ñúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. 

3. ðối với những hồ sơ chưa hợp lệ, chưa ñủ, chưa ñúng thủ tục: Sau khi vào 
sổ ñể theo dõi, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải hướng dẫn ñầy ñủ, 
chi tiết và trả lại ngay hồ sơ ñể cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo ñúng 
quy ñịnh.  

4. ðối với những hồ sơ quy ñịnh giải quyết và trả kết quả ngay sau khi nhận ñủ 
hồ sơ hợp lệ: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận, 
vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ tới các phòng chuyên môn có liên quan thẩm ñịnh, 
trình người có thẩm quyền ký ngay sau khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nhận 
hồ sơ sau 15 giờ của ngày làm việc, nếu không giải quyết ñược ngay thì phải hẹn trả 
kết quả vào ñầu giờ làm việc của ngày làm việc kế tiếp.  

5. ðối với những hồ sơ quy ñịnh hẹn thời gian giải quyết: Công chức Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ ñể theo dõi, lập giấy tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, sau ñó chuyển hồ sơ tới các phòng chuyên môn có liên 
quan trước 11 giờ (ñối với những hồ sơ nhận vào buổi sáng) hoặc trước 16 giờ cùng 
ngày (ñối với những hồ sơ nhận vào buổi chiều) ñể thẩm ñịnh, trình cấp có thẩm 
quyền quyết ñịnh và trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức.  
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6. ðối với những hồ sơ ñã ñủ thủ tục quy ñịnh, ñược Bộ phận tiếp nhận và trả 
kết quả tiếp nhận hồ sơ chuyển cho phòng chuyên môn. Nhưng sau khi các phòng 
chuyên môn thẩm ñịnh có nội dung chưa ñúng, phải yêu cầu sửa lại, thì phòng 
chuyên môn phải hướng dẫn bằng văn bản trong ñó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ 
sung và chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ñể chuyển cho tổ chức, 
cá nhân sửa chữa, hoàn thiện lại hồ sơ. Thời hạn hướng dẫn và trả lại hồ sơ cho cá 
nhân, tổ chức không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày phòng chuyên môn nhận ñược 
hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển ñến.  

7. Việc hướng dẫn phải bằng văn bản, ñảm bảo hướng dẫn ñầy ñủ, chi tiết và 
chỉ ñược hướng dẫn một lần (trừ những nội dung hướng dẫn thêm theo yêu cầu của 
cá nhân, tổ chức). 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 
1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan thực hiện 

kiểm tra công tác cải cách hành chính, trong ñó có việc kiểm tra kết quả thực hiện 
Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 
ñịnh này. ðồng thời, nghiên cứu, ñề xuất, trình UBND tỉnh quyết ñịnh các lĩnh vực, 
thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông phù hợp với ñiều kiện, 
tình hình thực tế của tỉnh; xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện ñại tại các 
sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.  

Tổng hợp, trình UBND tỉnh khen thưởng những tập thể, cán bộ, công chức có 
thành tích xuất sắc; phê bình, không khen thưởng ñối với tập thể, người ñứng ñầu cơ 
quan, ñơn vị và những cán bộ, công chức gây khó khăn, chậm trả kết quả so với thời 
gian quy ñịnh trong giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. 

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tham mưu 
giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm 
soát thủ tục hành chính ñược quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 
8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 48/2013/Nð-
CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị 
ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành chính. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tham 
mưu giúp UBND tỉnh trình HðND tỉnh quyết ñịnh chế ñộ hỗ trợ và công tác phí ñối 
với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quyết ñịnh mức thu các 
khoản phí, lệ phí về thủ tục hành chính có trong danh mục thuộc thẩm quyền ban 
hành của HðND tỉnh. ðồng thời, hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị lập dự toán và thanh 
quyết toán kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong dự 
toán ngân sách của ñịa phương và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy ñịnh của 
Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có 
liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ ñạo việc tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt ñộng của các cơ quan nhà nước; trong ñó tập trung xây dựng 
phần cứng của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng có ñủ ñiều 
kiện ñể thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức ñộ 3, 4; nộp thuế ñiện tử và áp dụng 
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các phần mềm ñiện tử theo quy ñịnh. ðồng thời hướng dẫn ðài Truyền thanh cấp 
huyện, cấp xã thực hiện tốt việc thông tin tuyên truyền theo kế hoạch.  

5. Báo Phú Thọ, ðài phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan, 
ñơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân 
dân về công tác cải cách hành chính; hoạt ñộng của cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 
liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh. 

6. Các nội dung khác không quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì thực hiện theo quy 
ñịnh tại Quyết ñịnh số 09/2015/Qð-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan 
hành chính nhà nước ở ñịa phương, và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 ðiều 7. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban 
hành; thay thế Quyết ñịnh số 1565/2007/Qð-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, 
công dân tại các sở, ban ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn 
và các Quyết ñịnh:  

- Quyết ñịnh số 09/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết tại Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 10/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 11/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 12/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 13/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 14/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 15/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 16/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 17/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ; 
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- Quyết ñịnh số 18/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 19/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 20/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 21/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ;  

- Quyết ñịnh số 22/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 24/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 25/2013/Qð-UBND, ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và ðào tạo tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 26/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ; 

- Quyết ñịnh số 27/2013/Qð-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN tỉnh Phú Thọ.  

ðiều 8. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Thủ 
trưởng các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc ñặt tại ñịa phương; Chủ tịch 
UBND huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
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