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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 18 tháng 3 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành quy ñịnh về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu
thù lao dịch thuật trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
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 79/2007/Nð-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân và Gia ñình về quan hệ
hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước ngoài;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2006/Nð-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 68/2002/Nð-CP ngày 10 tháng 7
năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Hôn nhân
và Gia ñình về quan hệ hôn nhân và gia ñình có yếu tố nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư
pháp hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số 79/2007/Nð-CP ngày 18
tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản
chính, chứng thực chữ ký;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp và Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Quy ñịnh về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù
lao dịch thuật trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận.
ðiều 2. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:

