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Số:          /TB-CCBHĐ Khánh Hòa, ngày      tháng    năm 2020

THÔNG BÁO
V/v tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ

“Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và 
hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh 
Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục phân bổ kinh phí sự nghiệp 
bảo vệ môi trường năm 2020.

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa tiến hành xét chọn đơn vị tư vấn 
lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và 
phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” 
với mục tiêu: Đánh giá được hiện trạng rác thải nhựa và thực trạng công tác 
kiểm soát, quản lý rác thải nhựa tại vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa; Phân loại và ước lượng được lượng rác thải xâm nhập vào vùng 
biển gần bờ (trên biển, các bãi biển và hải đảo) và phân bố rác thải nhựa tại 
vừng biển gần bờ tỉnh Khánh Hòa; Đề xuất được các giải pháp kiểm soát, giảm 
thiểu rác thải nhựa tại vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa góp 
phần phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa.

Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý đơn vị 
quan tâm, tham gia gửi Hồ sơ năng lực về Chi cục Biển và Hải đảo tỉnh Khánh 
Hòa (số 14 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), số điện 
thoại: 02583.560.835, thời hạn: đến hết ngày 15/11/2020 để tiến hành xét chọn 
và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn có năng lực lập đề cương và dự toán kinh phí 
nhiệm vụ trên theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận: VBĐT
- Sở TNMT (báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT;
- Lưu: VT, T.N.
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