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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ
trên địa bàn thành phố Cần Thơ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 15 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng
5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy
ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6
năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy
trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ thủ tục hành chính Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ
thuộc lĩnh vực công thương tại Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12
năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và công bố Danh mục thủ tục
hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công
Thương, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Quang Hoài Nam

