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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2010/Qð-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
quy ñịnh thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Quản lý xuất nhập cảnh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
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 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản
lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 07/Qð-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên
các lĩnh vực quản lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết ñịnh số 21/Qð-UBND-ðA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án ñơn giản hóa thủ tục
hành chính thực hiện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét ñề nghị của Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành
phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1523/TTr-BQL_KCN_HCM ngày 05 tháng 7 năm
2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay bãi bỏ Công văn số 5318/UB-DA ngày 07 tháng 9 năm 2004 của
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ ưu tiên ñể sử dụng trong
sân bay Tân Sơn Nhất cho các nhà ñầu tư tại các Khu chế xuất - công nghiệp, Công
nghệ cao, Khu Nam Sài Gòn quy ñịnh thủ tục hành chính Cấp thẻ ưu tiên ñể sử dụng
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trong sân bay Tân Sơn Nhất cho các nhà ñầu tư nước ngoài tại khu chế xuất, khu
công nghiệp (mã số hồ sơ 041604) áp dụng tại Ban Quản lý các Khu Chế xuất và
Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở, ban,
ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, xã - phường - thị trấn,
các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân

