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Số: /UBND-KT
V/v triển khai ứng dụng kết quả đề tài:
“Hiện trạng môi trường du lịch, những
vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm
bảo môi trường cho phát triển du lịch

bền vững tại Khánh Hòa”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày tháng  năm 2019

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa & Thông tin;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội;
- Phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Công an thành phố;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- UBND các xã, phường.

Thực hiện Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc công nhận kết quả và giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết
quả đề tài khoa học & công nghệ cấp tỉnh “Hiện trạng môi trường du lịch, những
vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền
vững tại Khánh Hòa”,

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề tài được Sở Khoa học &
Công nghệ tỉnh bàn giao, UBND thành phố Cam Ranh đề nghị các cơ quan, đơn vị
và địa phương liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Văn hóa & Thông tin
Nghiên cứu đề tài để triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan triển

khai ứng dụng kết quả đề tài vào thực tiễn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của
từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng các nội dung của đề tài có liên
quan thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của UBND thành phố.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai ứng dụng đề tài khoa học trên theo
định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh thông
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qua phòng Kinh tế để tổng hợp kết quả triển khai ứng dụng các đề tài khoa học cấp
tỉnh trên các lĩnh vực.

2. UBND các xã, phường:

Phối hợp với phòng Văn hóa & Thông tin trong công tác tuyên tuyền, phổ
biến và triển khai ứng dụng kết quả đề tài trên địa bàn quản lý.

3. Các phòng: Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã
hội, Giáo dục & Đào tạo và Công an thành phố

Phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin tổ chức triển khai ứng dụng kết
quả đề tài vào thực tiễn theo lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí hàng năm để phục vụ công tác

tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, thông tin kết quả đề tài cho các cơ quan,
đơn vị, địa phương liên quan.

5. Phòng Kinh tế:
Theo dõi, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Tỉnh kết quả triển khai

ứng dụng đề tài trên địa bàn thành phố theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu
cầu của Tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và
UBND các xã, phường kịp thời báo cáo cho UBND thành phố (thông qua phòng Kinh
tế) để xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

(Đính kèm Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề tài:“Hiện trạng môi trường
du lịch, những vấn đề cấp thiết đặt ra và giải pháp đảm bảo môi trường cho phát
triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa”)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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