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CÔNG BÁO/Số 27+28/Ngày 25-3-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 505/Qð-UBND

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong Bộ thủ tục hành chính
chung áp dụng tại cấp phường trên ñịa bàn 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 Thông tư số 29/2011/TTLT-BGDðT-BTC ngày 15 ngày 7 năm 2011
hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm
non theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 239/Qð-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ðề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm
tuổi giai ñoạn 2010 - 2015;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo tại Tờ trình số 187/TTr-SGDðT
ngày 20 tháng 02 năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này 01 thủ tục hành chính mới ban hành
trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp phường tại Quyết ñịnh số
1730/Qð-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 (có danh mục 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; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận, huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

