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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính ñược ban hành mới;
thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ
trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ
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 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2010/Nð-CP ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung Khoản 2 ðiều 8 Nghị ñịnh số 67/2003/Nð-CP ngày 13 tháng 6
năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường ñối với nước thải; Thông tư liên tịch
số 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2010 của liên Bộ Tài Chính
và Bộ Tài nguyên môi trường sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số
125/2003/TTLLLT-BTC-TNMT ngày 18 tháng 12 năm 2003 và Thông tư liên tịch số
106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 6 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn về phí bảo vệ
môi trường ñối với nước thải; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2011
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn
thi hành Nghị ñịnh số 85/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 và Nghị ñịnh số
106/2010/Nð-CP ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số
69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư
pháp hướng dẫn chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm,
phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng
thường xuyên; Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của Quy phạm thành lập
bản ñồ ñịa chính tỷ lệ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 và 1:10000 ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 08/2008/Qð-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Quyết ñịnh số 1848/Qð-UBND ngày 03 tháng 8
năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ủy quyền cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất cho tổ chức

