
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 13 tháng 3 năm 2017

V/v tuyên truyền việc thực hiện các quy định
của pháp luật trong lĩnh vực du lịch và

bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu
Du lịch Bãi Dài, huyện Cam Lâm, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn
công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; vận động người

dân, du khách thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch và các
quy định khác về bảo vệ tài nguyên biển, môi trường biển, an ninh trật tự và an
toàn xã hội như: Luật Du lịch; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định số
71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người,
phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam. Xem nội dung chi tiết các văn bản tại địa chỉ:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=32495;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=180625;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=170901;

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?c
lass_id=1&mode=detail&document_id=181282.

- Tuyên truyền vận động người dân phối hợp kịp thời phát hiện, thông báo
với cơ quan chức năng trên địa bàn các hoạt động vi phạm quy định của Nhà
nước về an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông đường thủy nội địa; hoạt động
dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên biển; cứu hộ, cứu nạn trên biển.
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- Đưa tin, bài phản ánh về công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm
pháp luật trong hoạt động du lịch, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường
biển gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an
toàn xã hội và các hành vi vi phạm khác có liên quan; công tác triển khai Quy
chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu Du lịch Bãi Dài, huyện Cam
Lâm (kèm theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh).

2. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội

dung trên với hình thức phù hợp.
- Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức

tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài
Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (Đài TT-TH cấp huyện
gửi VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- UBND huyện Cam Lâm (VB điện tử);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB.
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