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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long  

tại cuộc họp giao ban lãnh đạo tháng 01 năm 2021 

 

Ngày 18/01/2021, đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban chủ 

trì cuộc họp giao Ban lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long 

tháng 01 năm 2021 v  tri n  hai nhi m v  tháng 02 năm 2021. 

Th nh phần dự họp gồm có: Các đồng chí Lãnh đạo Ban quản lý;  hánh Văn 

ph ng; Trưởng ph ng Bảo tồn bi n, đất ngập nước;  Hạt trưởng Hạt  i m l m; 

Phó trưởng ph ng ph  trách ph ng  hoa học v  Hợp tác quốc tế. 

Sau khi nghe lãnh đạo các ph ng chuyên môn, đơn vị trực thuộc báo cáo 

công tác chỉ đạo điều h nh và  ết quả thực hi n nhi m v  tháng 01 năm 2021 và 

phương hướng, nhi m v  trọng t m tháng 02 năm 2021 của các đơn vị; ý  iến 

phát bi u của các đồng chí Phó Giám đốc Ban ph  trách t ng l nh vực và các ý 

 iến tham gia bổ sung của các th nh viên tại cuộc họp.  

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban  ết luận v  chỉ đạo như sau: 

I. Kết quả công tác tháng 01 năm 2021 

Trong tháng 01 năm 2021 các đơn vị đã tri n  hai các bi n pháp ph ng, 

chống dịch b nh  OVID-1  đảm bảo tuy t đối an to n theo chỉ đạo của Trung 

ương v  của Tỉnh đồng thời tri n  hai thực hi n các nhi m v  chuyên môn đạt 

 ết quả tốt. Ph ng Bảo tồn bi n, đất ngập nước v  Hạt  i m l m đã phối hợp 

thực hi n tốt vi c r  soát danh sách các hộ có hoạt động nuôi trồng thủy sản 

trong ranh giới Vườn quốc gia. Hạt  i m l m  hông đ  xảy ra tình trạng phát 

sinh di n tích nuôi trồng mới; công tác quản lý, bảo v  r ng được duy trì tốt, 

không có hi n tượng x m hại t i nguyên r ng,  hông đ  xảy ra cháy r ng. Trong 

công tác nghiên cứu khoa học đã ho n thi n hồ sơ thanh toán t i chính chuy n 

nguồn t  năm 2020 đối với 01 nhi m v  nghiên cứu  hoa học cấp cơ sở và 01 

nhánh đề t i nghiên cứu  hoa học cấp tỉnh, đã tham mưu đề xuất lập hồ sơ đăng 

 ý tuy n chọn một số lo i c y phù hợp đ  bảo tồn nguồn gen. Đã chuẩn bị 250 

c y giống có chất lượng tốt ph c v  Tết trồng c y năm 2021. Đã l m vi c với 

các Sở chuyên ng nh đ  thống nhất nội dung, ho n thi n Phương án  hoán bảo 

v  t i nguyên v  chia s  lợi ích nguồn lợi nhuyễn th  Vườn quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trình UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương. 

Trong công tác hành chính, tổ chức: Điều động, bổ nhi m  hánh Văn 

ph ng giữ chức v  Hạt trưởng Hạt  i m l m; điều động, bổ nhi m Trưởng 

ph ng  hoa học v  Hợp tác quốc tế giữ chức v   hánh Văn ph ng, giao Phó 

trưởng ph ng  hoa học v  Hợp tác quốc tế điều h nh hoạt động của ph ng cho 

đến  hi  i n to n chức danh Trưởng ph ng hoặc  hi có thay đổi  hác về công 
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tác tổ chức cán bộ. Ho n tất thủ t c nghỉ hưu theo chế độ cho 01 viên chức. 

Công tác tài chính, hậu cần được tri n  hai đầy đủ, duy trì đảm bảo cho mọi 

hoạt động của đơn vị. Thực hi n tốt  ỷ luật,  ỷ cương h nh chính, x y dựng nếp 

sống văn hóa, văn minh nơi công sở v  tri n  hai thực hi n kết luận chỉ đạo của 

Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 12/2020.  

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2021 

Trong tháng 02 năm 2021 yêu cầu Văn ph ng, các phòng chuyên môn, Hạt 

Ki m l m tri n  hai thực hi n chủ đề công tác năm 2021“Giữ vững địa b n an 

to n v  đ  tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy mạnh tốc độ phát 

tri n v  ho n thi n  ết cấu hạ tầng  inh tế - xã hội đồng bộ, hi n đại; thúc đẩy 

liên  ết vùng”; tiếp t c tri n  hai thực hi n nghiêm kỷ luật,  ỷ cương n ng cao 

đạo đức công v  theo ý  iến chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Văn bản số 

413/UBND-TH2 ngày 22/01/2020. Tiếp t c tri n  hai các bi n pháp đ  ph ng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong tình hình mới, đảm bảo an 

to n tuy t đối cho cán bộ, viên chức v  người lao động trong Ban quản lý. Các 

ph ng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tập trung thực hi n các nhi m v  sau: 

1. Hạt Kiểm lâm 

- Chỉ đạo các Tổ, Trạm Ki m l m phát huy sức mạnh tập th , phối hợp với 

ph ng Bảo tồn bi n v  Tổ công tác xử lý các đi m nóng về nuôi trồng thủy sản.  

- Lãnh đạo Hạt  i m l m phải tăng cường đi cơ sở đ  chỉ đạo  ịp thời, bố 

trí qu n số phù hợp đ  thực hi n tốt yêu cầu ng y c ng cao của nhi m v  quản lý 

bảo v  t i nguyên v  ph ng cháy chữa cháy r ng. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương đ  tăng cường sức mạnh quản lý 

bảo v  tốt nguồn t i nguyên, đặc bi t trong thời đi m trước, trong v  sau Tết 

nguyên đán T n Sửu. 

-  huẩn bị hi n trường ph c v  trồng c y đầu xu n T n Sửu theo  ế hoạch 

ban hành. 

- Thực hi n các nhi m v  đột xuất khác do Lãnh đạo phân công. 

2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ tri n  hai thực hi n các nội 

dung của Phương án quản lý r ng bền vững đã được phê duy t v  tiến độ theo 

Hợp đồng đã  ý  ết. 

- Tham mưu ban h nh  ế hoạch tri n  hai thực hi n Đề án phát tri n du 

lịch sinh thái Vườn quốc gia Bái Tử Long trên cơ sở Đề án tổng th  về quản lý, 

phát tri n sản phẩm du lịch bi n đảo vịnh Hạ Long – vịnh Bái Tử Long – Vân 

Đồn –  ô Tô đã được phê duy t. 

- Tham mưu ban h nh văn bản gửi Văn ph ng đăng  ý sử d ng đất huy n 

V n Đồn v  UBND xã Minh  h u về nội dung  ý giáp ranh 02 thửa đất tại Ti u 

khu 209A. 

  - Tham mưu lập hồ sơ quản lý đất r ng đặc d ng. 
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  - Phối hợp với ph ng Bảo tồn bi n, đất ngập nước tham mưu thực hi n Đề 

án  hung bảo tồn nguồn gen tỉnh Quảng Ninh. 

 - Duy trì chăm sóc nguồn c y giống v  tham mưu ban h nh  ế hoạch trồng 

c y đầu xu n T n Sửu. 

- Thực hi n các nhi m v  đột xuất khác do Lãnh đạo phân công. 

 3. Phòng Bảo tồn biển, đất ngập nước 

- Tham mưu ban h nh  ế hoạch di dời các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép; 

tham mưu cho Tổ công tác v  phối hợp với Hạt  i m l m thực hi n  ế hoạch di 

dời các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép trong ranh giới Vườn quốc gia. 

- Tham mưu trình duy t v  tổ chức thực hi n Phương án  hoán bảo v  t i 

nguyên v  chia s  lợi ích trong quản lý,  hai thác v  phát tri n bền vững nguồn lợi 

nhuyễn th  tự nhiên trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia Bái Tử Long giai 

đoạn 2021-2025. 

 - Phối hợp với ph ng  hoa học v  Hợp tác quốc tế tham mưu thực hi n Đề 

án  hung bảo tồn nguồn gen tỉnh Quảng Ninh. 

- Thực hi n các nhi m v  đột xuất khác do Lãnh đạo phân công. 

4. Văn phòng 

 - Tiếp t c tham mưu cho Lãnh đạo Ban tri n  hai các bi n pháp mạnh đ  

ph ng chống dịch  ovid-19 đặc bi t trong thời đi m trước, trong v  sau Tết 

nguyên đán T n Sửu ý  iến chỉ đạo của Trung ương v  của Tỉnh ủy đảm bảo an 

to n tuy t đối cho cán bộ, viên chức v  người lao động trong Ban quản lý. 

 - Tham mưu ban h nh các chương trình,  ế hoạch: (1)  ế hoạch thực hi n 

chủ đề năm 2021 “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái 

bình thường mới; đẩy mạnh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.(2)  hương trình công tác 

năm 2021 (3)  ế hoạch thực hi n  hương trình h nh động thực hi n Nghị quyết 

số 01/NQ- P, Nghị quyết số 02-NQ/TU v  Nghị quyết số 301/NQ-HĐND về 

nhi m v  phát tri n  TXH năm 2021. (4)  ế hoạch tổ chức các hoạt động 

M ng đảng - M ng xu n T n Sửu năm 2021.  

 - Phối hợp với đơn vị tư vấn v  các Sở ng nh có liên quan thực hi n x y 

dựng dự án đo v , lập bản đồ, c m mốc ranh giới v  lập hồ sơ đề nghị giao  hu 

vực bi n Vườn quốc gia. 

 - Tham mưu điều động viên chức l m vi c tại các ph ng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc. 

  - Ph n  hai  inh phí năm 2021, chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, 

người lao động theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. Duy trì vi c chi lương 

v  các  hoản ph  cấp lương đúng  ỳ hạn. Đảm bảo hậu cần đầy đủ cho mọi hoạt 

động của đơn vị.  

 - Thực hi n các hoạt động M ng đảng - M ng xu n T n Sửu năm 2021 

theo  ế hoạch đã ban h nh. 



4 

 

 - Thực hi n các nhi m v  đột xuất  hác do Lãnh đạo ph n công. 

Th a l nh Giám đốc, Văn ph ng Ban thông báo đến các ph ng chuyên 

môn, Hạt  i m l m biết đ  tri n  hai thực hi n./. 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ (b/c); 

- Các phòng (t/h); 

- Hạt  L (t/h); 

- Lưu: VT-VP. 

              VP01 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngu  n Văn H ng 
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