
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:             /TB-VQG Côn Đảo, ngày       tháng 9  năm 2020   

 

THÔNG BÁO 

V/v Chấm dứt hợp đồng đối với ông Huỳnh Tiến Công. 

  

Ban quản lý (BQL) Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo: 

1. Kể từ ngày 01/9/2020, BQL Vườn quốc gia Côn Đảo đã chấm dứt hợp 

đồng khoán việc đối với  ông Huỳnh Tiến Công, sinh năm 1980, là nhân viên 

điều hành tour thuộc phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Vườn quốc 

gia Côn Đảo. 

2. Thông tin chính thống liên quan đến du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn 

Đảo được đăng tải tại Website: www.condaopark.com.vn; 

www.condaoecotourism.com. Khi có nhu cầu phối hợp, tìm hiểu về du lịch sinh 

thái đề nghị quý khách hàng, đối tác liên hệ qua phòng Du lịch sinh thái và Giáo 

dục môi trường Vườn quốc gia Côn Đảo theo số điện thoại: 0254.3830669-

0983830669; Email: Sale@condaopark.com.vn 

BQL Vườn quốc gia Côn Đảo cám ơn sự hợp tác của quý khách, đối tác trong 

thời gian qua và hy vọng tiếp tục nhận được sự hợp tác của quý tổ chức, cá nhân 

trong thời gian tới. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  
- Cơ sở lưu trú du lịch; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ vận chuyển; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống; 

- Đăng trên Website của đơn vị; 

- Điểm thu phí tham quan; 

- Ban Giám đốc Vườn; 

- Các phòng CM, HKL; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Đình Huệ 
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