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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2011
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
Số: 01/2011/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Long Xuyên, ngày 06 tháng 01 năm 2011

QUYẾT ðỊNH
Về việc ñơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án ðơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực
quản lý nhà nước giai ñoạn 2007-2010;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Ngoại vụ,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ thủ tục xác nhận ñơn xin ñổi giấy phép lái xe cơ giới ñường bộ
(ñối với người nước ngoài, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài).
ðiều 2. Ban hành thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài
1. Thẩm quyền quyết ñịnh thủ tục hành chính:
a) Sở Ngoại vụ xem xét cấp phép các ñoàn viên chức của 2 tỉnh Tà Keo và
Kandal thuộc Vương quốc Campuchia ñến tham quan, học tập, trao ñổi kinh nghiệm
trên ñịa bàn tỉnh.
b) Các Sở, Ban ngành, tổ chức, ñoàn thể, doanh nghiệp Nhà nước, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ñược chủ ñộng quyết ñịnh việc tiếp
hoặc không tiếp và làm việc với cá nhân, tổ chức nước ngoài ñến làm việc tại tỉnh.
c) Sở Ngoại vụ xem xét và có văn bản xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trong các
trường hợp sau:
- Cá nhân, tổ chức nước ngoài lần ñầu tiên chủ ñộng xin ñến thăm và làm
việc.

