
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-CN  Đắk Lắk, ngày          tháng        năm 2020 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

định số 97/2020/NĐ-CP 

 ngày 26/8/2020 của Chính phủ 

  

 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của 

Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận 

chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ nội dung Nghị 

định, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế, để khai thác sử dụng 

và tổ chức thực hiện, đồng thời tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung 

vượt thẩm quyền. 

Nội dung Nghị định được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Chính 

phủ và tỉnh Đắk Lắk (www.daklak.gov.vn).  

Nhận được Công văn này, các ngành, các cấp liên quan chịu trách nhiệm 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các P, TT: NC; TH, HCTC (QC45c);               

TT TT&CB, Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CN. (Hg.06b) 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

Nguyễn Thị Thu An 
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