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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  12  năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v đón khách thăm quan và tổ chức lại các hoạt động                                      

du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo 

 

Căn cứ Kế hoạch 294/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện Côn 

Đảo về “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa 

bàn huyện Côn Đảo; 

Thực hiện Phương án số 08/PA-VQG ngày 21/12/2021 của Ban quản lý 

Vườn quốc gia Côn Đảo về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19” đã được UBND huyện Côn Đảo phê duyệt. Ban quản lý Vườn 

quốc gia Côn Đảo thông báo đón khách thăm quan và tổ chức lại các hoạt động 

du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo như sau: 

1. Thời gian mở cửa đón khách thăm quan và tổ chức lại các hoạt động 

du lịch sinh thái 

Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021. 

2. Điều kiện khách được đến thăm quan Vườn quốc gia Côn Đảo 

- Thực hiện đầy đủ thông điệp 5 K của Bộ y tế (khẩu trang, khử khuẩn, 

khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế) 

- Du khách phải trực tiếp đến điểm thu phí để khai báo y tế và nộp phí thăm 

quan. 

- Thực hiện đúng quy định về thăm quan Vườn quốc gia Côn Đảo 

- Khách từ địa bàn có cấp độ dịch 1, cấp độ dịch 2: Xét nghiệm Covid-19 khi 

vào Côn Đảo có kết quả âm tính. 

- Khách từ địa bàn có cấp độ dịch 3: 

+ Đối với người đã tiêm vắc xin (ít nhất 01 liều, có chứng nhận tiêm chủng) 

đã qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh 

COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng): Xét nghiệm Covid khi vào Côn 

Đảo có kết quả âm tính. 

+ Đối với người chưa tiêm vắc xin: Xét nghiệm Covid khi vào Côn Đảo có 

kết quả âm tính và phải theo dõi sức khỏe tại cơ sở lưu trú đủ 7 ngày trước khi 

thăm quan. 

- Khách đến từ địa bàn có cấp độ dịch 4: Khuyến cáo không tiếp nhận thăm 

quan. 



2 

 

Quý khách cần hỗ trợ, hướng dẫn vui lòng liên hệ: 0984.726.595 (gặp ông 

Ngà) hoặc số điện thoại Hotline 0983.830.669 (gặp ông Lộc). 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo thông báo để các tổ chức, cá nhân liên 

quan biết, thực hiện./. 

(Kèm theo Kế hoạch 294/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện 

Côn Đảo và Phương án số 08/PA-VQG ngày 21/12/2021 của Ban quản lý Vườn 

quốc gia Côn Đảo.) 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh BR-VT; 

- Sở Du lịch tỉnh BR-VT; 

- UBND huyện Côn Đảo; 

- Phòng VH và TT huyện Côn Đảo; 

- BQL Khu du lịch quốc gia Côn Đảo; 

- Tổ chức, cá nhân KD du lịch lữ hành, lưu trú,  

vận tải hành khách 

- Ban Giám đốc VQGCĐ; 

- Các bộ phận chuyên môn VQGCĐ; 

- Đăng Website, niêm yết tại điểm thu phí; 

- Lưu VT, P.DLST. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đình Huệ 
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