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CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 15-02-2007

UBND TP. CẦN THƠ
SỞ DU LỊCH

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

Số: 14/Qð-SDL

Cần Thơ, ngày 01 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
V/v Ban hành danh mục hồ sơ công việc quy ñịnh về biểu mẫu, thủ tục
trong công tác phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, cấp thẻ HDV
và kinh doanh lữ hành trên ñịa bàn TP. Cần Thơ
GIÁM ðỐC SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Du lịch ban hành ngày 14/6/2005;
Căn cứ Thông tư số 01/2001/TT-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng
cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 39/2000/Nð-CP của Chính phủ về
cơ sở lưu trú du lịch;
Căn cứ quy ñịnh về tiêu chuẩn phân loại, xếp hạng khách sạn du lịch ban
hành kèm theo Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của
Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch;
Căn cứ Thông tư 04/2001/TT-TCDL ngày 24 tháng 12 năm 2001 của Tổng
cục Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 27/2001/Nð-CP của Chính phủ về
kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch;
Căn cứ Quyết ñịnh số: 46/2005/Qð-UB ngày 26/7/2005 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Du lịch;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2409/Qð-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Chủ
tịch UBND thành phố Cần Thơ V/v ủy quyền phê duyệt ðề án Cải cách thủ tục
hành chính theo cơ chế “một cửa”;
Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng Sở Du lịch và thỏa thuận của Giám ñốc
Sở Nội vụ,

