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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 20 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ tài chính trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số
11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm
2000, Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật ðầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và
Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Kiểm toán ñộc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;
Căn cứ Nghị ñịnh số 53/2007/Nð-CP ngày 4 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ
quy ñịnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch ñầu tư; Nghị ñịnh số
62/2010/Nð-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Nghị ñịnh số 53/2007/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính
phủ về ñăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 102/2010/Nð-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính
phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết ñịnh số 419/Qð-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt ðề án ñổi mới quản lý nhà nước ñối với doanh nghiệp sau khi
ñăng ký thành lập với mục tiêu nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà
nước ñối với doanh nghiệp sau khi ñăng ký thành lập;
Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BKHðT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ
Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn về ñăng ký doanh nghiệp;

