
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BAN QUẢN LÝ  

VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:        /QĐ-VQG Côn Đảo, ngày        tháng  01  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác chuyên môn năm 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực 

sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững 

Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22  tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức, người lao 

động Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo ngày 23 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác chuyên môn năm 2021 của Ban 

quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực, các Trạm trưởng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn có trách nhiệm chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo, điều 

hành công việc và giám sát kiểm tra, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (b/c); 

- Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính, Nội vụ (b/c); 

- Đảng ủy (báo cáo); 

- UBND huyện Côn Đảo; 

- BCH các đoàn thể; 

- Lưu: VT.              

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 
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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2021 

Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-VQG ngày       tháng 01 năm 2021 

 của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 24 

tháng 11 năm 2020 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết 

số 01/NQ-TU ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu phê duyệt kết quả tư vấn sắp xếp, đổi mới cơ chế hoạt động của 

64 đơn đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và tổng hợp kết quả sắp xếp, 

đổi mới cơ chế hoạt động của 136 đơn đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực công chức, viên chức, nhân viên để hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao và hoàn thành 100 % kế hoạch 

giao tại Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22  tháng 12 năm 2020 về việc 

giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đột phá đẩy mạnh phát triển và nâng cao 

chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái, phát huy tiềm năng, lợi thế về môi trường 

sinh thái và cảnh quan thiên nhiên của Vườn quốc gia Côn Đảo để góp phần 

nâng cao chất lượng đáp ứng các dịch vụ của Khu du lịch quốc gia Côn Đảo. 

- Lãnh đạo đơn vị, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, các trạm và 

toàn thể CCVC, lao động phải tập trung, chủ động thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ và công việc được giao cho từng cá nhân, tập thể; thi đua thường 

xuyên, thi đua thực hiện các chuyên để góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế 

hoạch năm 2021. 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Hạt Kiểm lâm 

1.1. Tổ chức thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 

2020-2021. 

1.2. Trình phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 

Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 trong tháng 

02/2021 và tổ chức thực hiện kế hoạch ngay sau khi được phê duyệt.   

1.3. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp 

luật về lâm nghiệp trong phạm vi Vườn quốc gia Côn Đảo. Đồng thời giúp 

UBND huyện Côn Đảo quản lý bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về 

lâm nghiệp, phòng cháy và chữa cháy rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng, chế 



3 
 

 

biến và thương mại lâm sản trên địa bàn huyện được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

tại Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 01/11/2019. Đẩy mạnh công tác dân 

vận chính quyền đồng thời tập trung tuần tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý quyết 

liệt các vụ việc lấn chiếm đất rừng phòng hộ; tàng trữ, mua bán, kinh doanh trái 

phép lâm sản; động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm trên địa bàn huyện. 

1.4. Cùng với các đơn vị: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, 

Đồn Biên phòng Côn Đảo và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tuần 

tra, kiểm tra liên ngành, xử lý  kịp thời các vi phạm có liên quan, góp phần giữ 

gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên biển Côn Đảo. 

1.5.  Phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu thực hiện tuyển 

dụng bổ sung công chức, viên chức, lao động đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

1.6. Mỗi trạm kiểm lâm phải xây dựng kế hoạch thực hiện từ 01 tới 02 

công trình phúc lợi tại trạm để tiếp tục góp phần chỉnh trang công sở, nâng cao 

đời sống cho CCVC, nhân viên của trạm hoặc góp phần phát triển du lịch sinh 

thái trong Vườn quốc gia Côn Đảo. 

1.7.  Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn trong đơn vị sắp xếp 

lại tổ chức và nhân sự tại các chốt yến sào bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả 

và chủ động khi Công ty yến sào Khánh Hòa thôi hợp tác với đơn vị. 

2. Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế 

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau: 

2.1. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Phòng TC-HC chủ động tham mưu 

triển khai thực hiện Phương án bảo tồn, phát triển quần thể chim Yến Hàng và 

khai thác bền vững nguồn lợi Yến Sào năm 2021 và những năm tiếp theo. 

2.2. Chương trình lâm sinh bảo vệ rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên năm 

2021 từ nguồn vốn ngân sách và vốn hỗ trợ ngoài ngân sách. 

2.3. Chuyên đề theo dõi, thống kê, đánh giá hiện trạng quần thể chim 

biển.  

2.4. Chủ trì cùng với Hạt Kiểm lâm thực hiện công tác bảo tồn rùa biển 

năm 2021. 

2.5. Thực hiện kế hoạch bảo tồn và phục hồi bãi đẻ rùa biển tại Đất Dốc 

năm 2021 và những năm tiếp theo. 

2.6. Dự án thí điểm ứng dụng "Lựa chọn mô hình ứng dụng phục hồi san 

hô cứng tại khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo".  

2.7. Lắp đặt bão dưỡng hệ thống phao ranh giới phân vùng và phao neo 

tàu trong hợp phần bảo tồn biển Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2021. 

2.8. Cung cấp dịch vụ thu sự nghiệp liên quan đến nhiệm vụ chuyên 

môn của Phòng: dịch vụ xác định đặc điểm khu rừng các dự án đầu tư du lịch 

sinh thái; dịch vụ chế tác mẫu vật; dịch vụ hướng dẫn nghiên cứ khoa học....  

2.9.  Quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả trang Website. 
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2.10.  Phối hợp các bộ phận liên quan khảo sát, đề xuất cải tạo các dòng 

suối tại một số lâm phần ở đảo Côn Sơn, Hòn Bà,  Đầm Tre để dự trữ nguồn 

nước uống cho thú rừng, đồng thời phục vụ PCCCR khi cần thiết. 

2.11. Chủ động phối hợp với Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) 

thực hiện các kế hoạch hành động thuộc dự án Giảm thiểu rác thải nhựa đại 

dương tại Côn Đảo; Phối hợp với tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) 

tổ chức đợt tình nguyện viên bảo tồn rùa biển năm 2021; hoàn thiện hồ sơ Khu 

bảo tồn thuộc Danh lục xanh cho Vườn quốc gia Côn Đảo; Phối hợp với Viện 

Tài nguyên và Môi trường biển thực hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể 

Dugong và thảm cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất các giải pháp quản lý”; Hướng 

dẫn các đoàn khảo sát, thực nghiệm điều tra đánh giá tài nguyên sinh vật tại 

Vườn quốc gia Côn Đảo.  

3. Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường 

          Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sau: 

3.1. Hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường 

3.1.1. Nhiệm vụ đột phá “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương 

trình, kế hoạch giảm rác thải nhựa một lần tại Vườn quốc gia Côn Đảo”: 

+ Phối hợp với Công ty Cổ phần The Coi thực hiện “Kế hoạch Vườn 

quốc gia Côn Đảo không còn đồ nhựa dùng một lần”. 

+ Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Côn Đảo, các trường học, 

lực lượng vũ trang thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục môi trường.  

3.1.2. Phối hợp Công ty TNHH Resort Côn Đảo thực hiện tuyên truyền 

bảo tồn rùa biển; phối hợp Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên thực hiện kế hoạch 

tuyên truyền “Giám sát rác thải đại dương năm 2021” và tổ chức Hội thảo 

tuyên truyền về bảo tồn rùa biển. 

3.1.3. Rà soát sửa chữa, lắp đặt bổ sung hệ thống các bảng biểu, in tờ rơi 

tuyên truyền; đặt thêm thùng đựng rác trên các tuyến, điểm du lịch sinh thái. 

3.1.4. Thu gom, xử lý rác tại các đảo nhỏ, trên rạn san hô và các tuyến, 

điểm du lịch sinh thái. 

3.2. Thu phí tham quan 

3.2.1. Thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo 

theo đúng Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu; hoàn thành chỉ tiêu thu phí năm 2021 được giao theo Quyết 

đinh số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh là 2.218 triệu đồng.  

3.2.2. Căn cứ kết quả thu, chi phí giai đoạn 2018 - 2020 xây dựng hồ sơ 

đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt sửa đổi Nghị quyết 

số 46/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng giữ sẽ lại 100% 

nguồn thu phí để trang trải chi phí hoạt động thu phí, tôn tạo cảnh quan nhằm 

giảm áp lực chi từ nguồn ngân sách.  
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3.2.3. Lập kế hoạch sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi thường 

xuyên, chi không thường xuyên theo Đề án thu phí và dự toán được duyệt tại 

Quyết đinh số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.  

3.2.4. Quản lý biên lai, thu, nộp, đối chiếu tiền thu phí đúng quy định với 

phòng Kế hoạch - Tài chính; 

3.3. Hoạt động dịch vụ du lịch sinh thái 

3.3.1 Đột phá khâu “Mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ Du lịch sinh 

thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo”. 

3.3.2. Tiếp tục triển khai các hoạt động du lịch sinh thái theo Quyết định 

số 2201/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho 

đến khi dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo 

theo phương thức tự tổ chức được UBND tỉnh phê duyệt . 

3.3.3. Phương án kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái năm bảo đảm chỉ 

tiêu đơn vị giao. Phấn đấu lợi nhuận sau thuế hoạt động thu dịch vụ du lịch sinh 

thái đạt trên 650 triệu đồng. 

3.3.4. Liên hệ với đơn vị tư vấn hoàn thành trình phê duyệt Đề án du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030. 

3.3.5. Xây dựng Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo hình 

thức tự tổ chức (sau khi Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc 

gia Côn Đảo giai đoạn đến năm 2030 được duyệt). 

3.4. Tổ chức thu dịch vụ môi trường rừng và cho thuê môi trường 

rừng đặc dụng để phát triển du lịch sinh thái 

3.4.1. Triển khai thu dịch vụ môi trường rừng theo Kế hoạch số 156/KH-

UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai 

Đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu và các văn bản chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung có liên quan. 

3.4.2. Thúc đẩy phê duyệt Đề án du lịch sinh thái và hướng dẫn các nhà 

đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý để cho thuê môi trường rừng, kinh doanh dịch 

vụ du lịch sinh thái nhằm phát huy giá trị Vườn quốc gia Côn Đảo. 

4. Phòng kế hoạch - Tài chính 

4.1. Xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán thu, chi năm 2021 và tham 

mưu Giám đốc điều hành dự toán, đảm bảo tiến độ giải ngân đúng quy định các 

nguồn kinh phí: nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; chi thường xuyên; chi 

không thường xuyên; chi các chương trình và đề án đã được giao tại Quyết 

định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

và giao bổ sung (nếu có). Đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kinh phí được 

giao theo thời hạn quy định. 

4.2. Quản lý tốt và tổ chức tiêu thụ sản phẩn yến sào đảm bảo doanh thu 

và lợi nhuận từ nguồn dịch vụ này. 

4.3. Kiểm soát tốt công tác thu, chi tài chính các nguồn thường xuyên, 

khhoong thường xuyên và nguồn thu, chi dịch vụ; thực hành tiết kiệm, chống 
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lãng phí trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản để tiếp tục nâng cao đời sống 

cho CCVC, lao động và cải thiện môi trường làm việc. Phấn đấu năm 2021 tiết 

kiệm chi thường xuyên từ nguồn ngân sách đạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/năm; thu 

dịch vụ sau khi trừ chi phí, các loại thuế theo quy định còn lãi ít nhất còn lại từ 

1,5 đến 2 tỷ đồng/năm. 

4.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đối chiếu doanh thu dịch vụ, thu phí 

và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu cho ngân sách, các loại thuế, phí theo 

quy định. Phấn đấu thu phí đạt ít nhất 2.218 triệu đồng/năm. Doanh thu yến sào 

đạt 2 tỷ đồng/năm; thu cho thuê tài sản và các dịch vụ du lịch còn lại đạt ít nhất 

3 tỷ đồng/năm. 

4.5. Lập báo cáo quyết toán và thực hiện việc kiểm toán, quyết toán thu, 

chi các nguồn kinh phí năm 2021 theo quy định. 

4.6. Thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2020 và xây dựng kế hoạch trang 

cấp, sửa chữa, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2021 chậm nhất ngày 

20/02/2021. 

4.7. Quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án: Dự án bể chứa nước 

mưa tại đảo nhỏ và Dự án Vườn quốc gia giai đoạn 3. 

4.8. Tiếp tục thi công Công trình sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc Trạm 

Kiểm lâm Cơ Động; hoàn thành bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng, quyết 

toán dự án trước 30/6/2021. 

4.9. Đấu thầu, khởi công, hoàn thành xây dựng và quyết toán trong năm 

2021 đối với các dự án: Các bể chứa nước PCCCR; Nhà làm việc Trạm kiểm 

lâm Đất Thắm; Sửa chữa, nâng cấp hạ tầng phục vụ khu hành chính dịch vụ và 

hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các nhà làm việc của Ban quản lý Vườn 

quốc gia Côn Đảo; Sửa chữa, nâng cấp đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du 

lịch sinh thái tuyến từ đường Huỳnh Thúc Kháng - Sở Rẫy - Ông Đụng. 

4.10.  Hoàn thành phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu 

và khởi công thực hiện Dự án Hồ chứa nước Đất Dốc. 

4.11.  Giải trình UBND tỉnh phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và khởi công Dự án các Bến cập tàu. 

4.12.  Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Dự án đường tuần 

tra kết nối hệ thống cột mốc ranh giới đất rừng Vườn quốc gia Côn Đảo; Hồ 

chứa nước Ông Câu. 

4.13.  Hướng dẫn, hỗ trợ các phòng chuyên môn, bộ phận đơn vị công tác 

đấu thầu khi triển khai kế hoạch chuyên môn. 

5. Phòng Tổ chức - Hành chính 

5.1. Khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức; 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức và tổ chức công tác tuyển dụng. 

5.2. Tham mưu phân bổ, bố trí, sắp xếp nhân sự theo Đề án vị trí việc 

làm và tăng cường quản lý, giám sát hiệu quả công tác của CCVC, lao động. 

5.3. Rà soát bổ sung quy hoạch, tham mưu bổ nhiệm, bổ nhiệm CCVC 

lãnh đạo quản lý đơn vị, các phòng chuyên môn, Hạt kiểm lam và các trạm. 
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5.4. Tham mưu đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ tiền lương, tiền thưởng, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các khác có liên quan. 

5.5. Tiếp tục tham mưu rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các quy chế, 

quy định quản lý nội bộ như: Quy chế xét thi đua, khen thưởng; Quy chế nâng 

lương trước thời hạn; Nội quy làm việc, Nội quy lao động; Quy chế xét công 

nhận sáng kiến… cho phù hợp với quy định hiện hành. 

5.6. Tham mưu lập kế hoạch tổ chức cho CCVC, lao động một hoặc hai 

đợt học tập kinh nghiệm trong hoặc ngoài nước để nâng cao năng lực, nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị. 

5.7. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, hành chính 

quản trị và nâng cao chất lượng phục vụ. 

5.8. Tiếp tục chủ trì công việc chỉnh trang, tôn tạo khuôn viên trụ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc chỉ đạo, điều hành tổng thể toàn diện Kế hoạch công tác 

năm 2021 và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chịu trách nhiệm hiệu về quả công tác 

của các bộ phận: Hạt Kiểm lâm, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức - 

Hành chính. 

2. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm 

về hiệu quả công tác của các bộ phận: Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế; 

Phòng Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường. 

3. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm tham mưu Hạt trưởng 

trực tiếp theo dõi chỉ đạo Hạt Kiểm lâm. 

4. Các trưởng phòng chuyên môn, Kế toán trưởng có trách nhiệm chủ 

động xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất 

lượng hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình đã giao cho bộ phận mình. 

5. Các trạm trưởng trực thuộc Hạt Kiểm lâm và Phòng Tổ chức - Hành 

chính có trách nhiệm chủ động xây dựng triển khai kế hoạch công tác năm 

2021 cho trạm theo nhiệm vụ được giao. 

6. Ban chấp hành các đoàn thể phối hợp vận động CCVC, lao động thực 

hiện tốt nhiệm vụ; tham gia giám sát, kiểm tra kết quả công việc. 

Kế hoạch này là căn cứ để nhận xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn 

Đảo khi sơ kết 06 tháng đầu năm và tổng kết chương trình công tác năm 2021./. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 
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