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CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 04-8-2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 1874/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 13 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ủy quyền giải quyết xuất cảnh ñối với cán bộ,
công chức, viên chức trong thành phố
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết ñịnh số 28/2005/Qð-TTg ngày 01 tháng 02 năm 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;
Căn cứ Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ Ngoại
giao về hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa ñổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở
trong nước và ở nước ngoài theo Nghị ñịnh số 136/2007/Nð-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007
của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Quyết ñịnh số 06/2010/Qð-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban
nhân dân thành phố quy ñịnh việc quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt ñộng ñối ngoại
trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ủy quyền Giám ñốc Sở Ngoại vụ ký văn bản giải quyết việc cử cán bộ,
công chức, viên chức ở các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện
ra nước ngoài về việc công hoặc cho phép ra nước ngoài về việc riêng và không sử dụng

