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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao trực tiếp thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ
lĩnh vực Du lịch năm 2019
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa
học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2015
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và
công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và
công nghệ năm 2019-2020, lĩnh vực Du lịch;
Căn cứ Công văn số 393/TCDL-KHTC của Tổng cục Du lịch ngày
12/4/2018 về việc đề xuất bổ sung nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019-2020;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công
nghệ cấp Bộ năm 2019:
1. Giải pháp quản lý tour du lịch giá rẻ ở Việt Nam hiện nay.
2. Giải pháp quản lý loại hình khách sạn căn hộ và hình thức chia sẻ kỳ nghỉ.
Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ xây dựng thuyết minh và dự toán
kinh phí của đề tài theo quy định hiện hành nộp về Bộ trước ngày 15/5/2018.
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn việc xây dựng thuyết
minh và dự toán kinh phí; thực hiện các thủ tục có liên quan để triển khai đề tài
theo đúng quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ
trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Du
lịch, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCNMT, PL.10.
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