ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8232 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 09 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai Văn bản của
Trung ương ban hành

Kính gửi:
- - Các Sở, ban, ngành của tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh nhận được các Văn bản của Trung ương ban hành, gồm:
1. Văn bản của Chính phủ ban hành:
- Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/09/2022 sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh
vực hàng hải;
- Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số
điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh
vực hàng không dân dụng;
- Nghị quyết số 119/2022/NQ-CP ngày 08/9/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị
quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số
44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây
dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
2. Văn bản của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành:
Quyết định số 1213/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2022 về việc phân công
nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển.
Nội dung các Văn bản nêu trên được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử
của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đắk Lắk
(www.daklak.gov.vn tại mục Văn bản pháp quy).
Căn cứ nội dung, UBND tỉnh gửi các Văn bản trên (đính kèm) đến các
Sở, ban, ngành, địa phương liên quan để biết, theo dõi, phối hợp thực hiện công
việc theo chức năng, nhiệm vụ; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc,
báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CN&CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (Hg 04b)
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