
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND-NC 

V/v triển khai thực hiện  

Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

 

Kính gửi: 

  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

  - Công an tỉnh; 

  - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

  - Sở Giao thông vận tải; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 10/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu 

bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (Quyết định số 

18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ được đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://www.daklak.gov.vn), Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành, địa 

phương có liên quan căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/hiện);                            

- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Cảnh) (để chỉ đạo); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng) (để theo dõi); 

- Trung tâm TT&CB (để đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NC (S_10b). 

        

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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