20

CÔNG BÁO/Số 19+20/Ngày 05-5-2011

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Số: 841/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố hủy bỏ hai thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
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 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết ñịnh số 309/Qð-BGTVT ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giao thông
vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải
hết hiệu lực thi hành; Công văn số 1310/BGTVT-PC ngày 11 tháng 3 năm 2011 về việc
bãi bỏ thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 499/TTr-SGTVT
ngày 30 tháng 3 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố hủy bỏ 02 thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
1734/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010) (có danh mục hủy bỏ kèm theo).
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Giao thông
vận tải, giám ñốc sở, thủ trưởng ban, ngành thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

