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CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 15-01-2007

UBND TP. CẦN THƠ
SỞ NGOẠI VỤ
Số: 07/Qð-SNgV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ðỊNH

V/v ban hành danh mục hồ sơ công việc quy ñịnh
về biểu mẫu, thủ tục trong công tác quản lý hoạt ñộng
có yếu tố nước ngoài của Sở Ngoại vụ
GIÁM ðỐC SỞ NGOẠI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Quyết ñịnh số 21/2006/Qð-UBND ngày 26/04/2006 của Ủy ban
nhân dân thành phố Cần Thơ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Ngoại vụ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 05/2000/Nð-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Thông tư số 04/2000/TT-BNG ngày
08/11/2000 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung và quản
lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị ñịnh số 05/2000/NðCP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết ñịnh số 28/2005/Qð-TTg ngày 01/02/2005 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt ñộng ñối ngoại
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư liên tịch số
22/2005/TTLT-BNG-BNV ngày 22/12/2005 giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ về
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên
môn giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về hoạt
ñộng ñối ngoại ở ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 122/2001/Qð-TTg ngày 28/8/2001 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

