
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:              /UBND-NC  
V/v triển khai Quyết định số 

14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Đắk Lắk, ngày         tháng        năm 2020 

    

            Kính gửi:  

                   - Các sở, ban, ngành;  

                   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                   - Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh. 

  

Thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND 

cấp huyện) các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các doanh nghiệp nhà nước thuộc 

UBND tỉnh: 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư 

quốc tế theo Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg để chủ động tham mưu trong trường hợp 

phát sinh tranh chấp đầu tư quốc tế có liên quan đến UBND tỉnh; kịp thời báo cáo 

những khó khăn, vướng mắc và những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có) về Sở Tư 

pháp để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2. Sở Tư pháp: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát các văn bản 

quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư 

quốc tế (nếu có); kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế đảm bảo 

phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu xử lý những 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; các 

doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Trường 

hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh (đ/c Võ Văn Cảnh); 

- Lãnh đạo VP (đ/c Nguy n Tiến D ng); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, NC (N_25) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Văn Cảnh 
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