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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
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QUYET D!NH
Phê duyt Phiwng an quãn 1 rurng bn vüng
Vu*n quôc gia Con Dão, tinh Ba Rja-VUng Thu dn nãm 2030
UY BAN NHAN DAN TINH BA R!A-VfJNG TAU
Can c&Lut Td chic chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nàm 2015;
Can c&LutLám nghip ngây 15 tháng 11 nám 2017,
Can c&LutDt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013;
Can th Lut Báo v môi lnthng ngày 23 tháng 6 nám 2014,
C'án thLuátDa dgngsinh hQc ngày 13 tháng 11 nãm 2008;
Gán th Nghj dinh s 156/2018/ND-CF ngày 16 tháng 11 näm 2018 cia
ChInh phz quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diéu cia Luç2t Lam nghip;
Can cii' Quyê't djnh s 1288/QD-TTg ngày 01/10/2018 cza Thz tu'ó'ng ChInh
phi ye' vic phê duyçt De an quán l3 rInig ben vüng và chtng chi rImg;
Can c& Nghj quyé't sá 71/NQ-C'P ngày 08/8/2017 cña Chinh phz ve Ban
hành chuv'ng trInh hành dç5ng cia C!hmnh phi thyc hin C'hi thj sO 13-CT/TW ngày
12/1/2017 cza Ban BI thu Trung wang Dáng ye tang cu'àng st lânh dgo cia Dáng
dói vó'i cOng tác quán lj, báo v và phát trién rImg,
Can cz Quylt djnh sO' 4691/QD-BNN-TcLN ngày 27/11/2018 cüa B5 NOng
nghip và Phát triên nOng thOn ban hành Kê hogch thi!c hin Dê an quán lj rfmg
ben vüng và ch&ng chi rfmg;
Jàn cii' Thong tu sO' 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cia Bç3 NOng
nghip vâ Phát triên nOng thOn quy a'jnh ye quán lj rIcng ben vimg,
Can ct Thông tu so' 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 ciaB NOng
nghip và Phát triên nOng thOn ye hzthng dan m5t sO n3i dung quán lj dâu tu' cOng
trInh lam sinh;
Theo d nghj cza Giám dO'c S& NOng nghip và Phát trkn nOng thOn tçii T&
trInh so 47/TTr-SNN ngày Cz/-tháng 6 nãm 2020 ye vic phê duyt Phu'ong an
quán lj rfm ben vth'zg Vwàn quOc gia C'On Dáo den nám 2030,

QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt Phrnng an quail i rung bn vCrng Vun quc gia Con
Dâo, tinh Ba Rja-Vüng Tàu den nàm 2030 vói ni dung chInh nhi.r sau:
1. Ten khu rung dc diing: Vu&n quc gia Con Dão (thuOc h thng rlrng
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dc diing cüa Vit Nam).
2. Vi tn dia 1, diên tIch
a) T9a d dja 1:

Tü 8°36' dn 8°48' vi d Bãc
Tr 106°31' dn 106°46' kinh d Dông

b) Tng din tIch ti nhiên: 19.883,15 ha, gm:
- Phtn din tIch bâo tn thng trén các hon dào:
- Phn din tIch bão tn bin:

5.883,15 ha
14.000,00 ha

Ngoài ra, diên tIch vi1ng dm trên bin là:
20.5 00,00 ha
3.Hin trng tài nguyen rirng, bin, dt dai và kt qua quãn 1 bão v,
phát triên rung và bin, bão ton da dng sinh hçc
3.1. Hçrp phãn rung
- Din tjch hçp ph.n báo tn n'rng là 5.888,36 ha, trong do: D.t cO thng
chiêm 92,8% tong din tIch cüa Vithn. Dat chua có rung din tIch 4 10,94 ha
(chiêm 7,1%) và cac loai dat khác 14,2 1 ha (chiêm 0,1%).
- Thám thirc thng cüa Vithn quc gia Con Dâo mang tinh dac tnmg tiêu biêu
cho h sinh thai rung nhit di, hâi dâo biêu hin qua các sinh cành rung lá rng
thumg xanh, rirng lá rng nira rçlng lá, rrng tre và rfmg ngp mn yen biên. Dã ghi
nhân 1.077 loài thuc 4t thuc 640 chi cüa 160 h9 thrc vt bc cao có mach, trong
6 ngành thrc 4t và 155 loài dng vt thuc 64 h9, 26 b gôm 25 loài thü, 85 loài
chim, 32 loài bô sat và 13 loài êch nhái.
- Giai doan 2010-2020 tng vn du tu duqc phê duyt theo quy hoach là
320 t, tOng vOn dâu tir duqc cap là 318,89 t dOng, dat 99,7%.
- Trong nhthig näm qua, toàn b din tich rrng t11 nhiên Vixn quc gia Con
Dâo tiêp tic duqc quàn 1)2, bào ton và phát triên, thirc hin tot các nhim vii khoán
bão v rung, chàm soc rung, phOng cháy chüa cháy ri'rng.
3.2. Hqp phn bin
Hçip phn bâo tn bin Vijun quc gia Con Dão có din tIch là 14.000 ha.
Vüng biên Con Dâo có da dng cao ye phuang din h sinh thai vi sir ton tai cüa
nhiêu sinh cãnh nhu ran san ho, thàm CO bién, rirng ngp mn, bãi triêu cat, ran dá
vüng triêu và dui triêu, day mêm duói triêu. Six da dang và si,r lien kêt gitta chüng
mang laj giá trj cao ye djch vii h sinh thai: phic vii du ljch, báo v b, hap thii
CO2 bäi dé Va iicrng thüy sinh 4t.
- Ran san ho có din tIch khoáng 1.800 ha thuc hai dng cu trüc ran rim
diên hInh và không diên hInh.
- Thãm CO bin phãn b tp trung & Vjrih Con San, Bãi Dt Dc và râi rác
HOn Bay Canh, HOn B, Vjnh Ben Dam vi tong din tIch khoãng 1.000 ha.
- Vüng bin Con Dào dã dircrc ghi nhn 1.725 loài sinh vt bin vài 46 loài
thrc vt ngp man, 133 loài rong biên, 11 loài cô biên, 226 loài thirc vt phü du,
143 loài dng vt phü du, 360 loài san hO, 130 loài giun nhiêu to, 116 loài giáp
xác, 187 than mêm, 115 loài da gai, 205 loãi cá ran san ho, 9 loài bO sat biên, 37
loài chim biên và 7 loài thi.i biên.
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-H sinh thai bin Con Dão là ncii cii trii cüa 7 loài rt nguy cAp, 67 loài
nguy cap và së nguy cap (theo Sách Do Vit Nam, 2007) và trén 300 loài san ho
cüng thuc danh mic CITES. Các loài rat nguy cap (CR) là: Oc Dn cái Tectus
niloticus, Oc Tü và Charonia tritonis, Oc Sir mAt tn Cypraea argus, Oc Anh vu
Nautilus pompilius, Ca Bong bOp Bostrichthys sinensis, BO biên Dugong dugon.
- Vüng bin Con Dâo con là noi phân b phong ph cüa rüa bin: Rüa xanh
(Chelonia mydas — loài nguy cap theo Sách Do Vit Nam, 2007) thix&ng den lam to
trên 18 bãi dé quanh các dâo. Trung bInh hang nAm có 507 cá the rüa mc len bãi dé
trüng thrçic ghi nhn, có 1.523 to dé vOi 13 7.092 trrng duqc di d?i1 và 110.651 cá
the rüa con nâ và tth ye biên. Vvi thành cOng cña hot dng bào ton rüa biên trong
nhng 11Am qua Con Dâo tth thành vüng cO nghTa quOc te trong no lrc bâo ton
ràa biên cüa the gii.
Trong nhüng närn qua tài nguyen da dng sinh h9c thng và bin ducic bào
tOn, bâo v không bj suy giàm ye so krcmg va chat huqng; các h sinh thai t%r nhiên
cüa rlrng và cüa biên duçic phiic hôi, phát triên; Thãm thçrc 4t rung phát huy chirc
nAng phOng h dâu nguOn gop phân diêu tiêt, duy trI nguôn nuâc ngt cho cac ho
niioc, niiOc ngâm dê cung cap cho các nhu câu sinh ho?t và phát triên kinh tê cüa
dâo.
4. Myc tiêu quãn 1 ben virng Vu*n quc gia Con Dão dn nAm 2030
4.1. Miic tiêu chung
- Bâo tn và phiic hM các h sinh thai rung, dAt ngp nliâc vâ bin, tInh da
dng loài, các loài dng, thirc vt bàn dja, nguy cap, qu, hiêm vâ các sinh cánh tir
nhiên doe dáo cüa Con Dão dê xây drng Vi.thn quôc gia Con Dão trâ thành mt
khu bâo ton rung, dat ngp nirOc và biên có tam quan tr9ng quOc gia Va quôc tê.
- Si:r diing bn vtmg tài nguyen da dng sinh h9c, phát huy giá trj phOng h
dâu nguôn cüa thng và các djch vi h sinh thai khác dé gOp phân phát triên kinh tê,
xã hôi, dam bão quôc phOng, an ninh cüa huyn Con Dão.
- Nang cao nAng hrc quãn l cüa Ban quãn l Vuun quc gia Con Dáo.
4.2. Các mtjc tiêu cu th cüa hçrp phn bão tin rung
a) V môi tnu&ng
- Bâo v nguyen vçn toàn b din tIch rrng tr nhiên và các sinh cânh rung
hin có là 5.883,15 ha.
- Bâotn tài nguyen dng, thirc vat, dc bit là 76 loài dng, thirc vt nguy
cap, qu, hiêm (L&p tha có 9 loài; LOp chim 11 loài; LOp bO sat 8 loài; LOp hong
cii 1 loài; thuc vat có 47 loài).
- Phiic hi trng thai rung g t1r nhiên nüi dá lá rng thii&ng xanh nghèo và
nghéo kiêt thông qua các bin pháp lam sinh phü hcip.
- Duy trI, nâng cao d che phü cüa rung dat 80-85%; Phát huy tôi da chOc
nAng phOng h dâu nguôn cüa thng, giâm the thiên tai, Ong phó vOi bin dôi khi
h.u, bão v môi tn.thng sinh thai, duy trI nguôn nuOc ng9t cho Con Dâo.
b) V xà hi
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- Nâng cao näng hrc nghiên ciru khoa hçc cho di ngQ can b thông qua vic
hçcp tác vi các to chirc trong và ngoài nuóc dê thrc hin các dê tài nghiên cru ye
h sinh thai thng, biên, dat ngp ntrc và bão ton loài.
- Nhtn thirc v bão v tài nguyen thiên nhiên cüa cong dng dja phixcng,
khách du ljch duçic nâng cao thông qua cong vic khoán bão v rlrng, phát triên du
ljch sinh thai và thirc hin dê an chi trà djch vii mOi triRing rfrng.
- Gop phn cài thin sinh k, nâng cao thu nh.p cho các ben tham gia, gi
vng sir On djnh ye an ninh chinh trj, trt tir an toân xâ hi trên dja bàn, giám thiêu
các tác dng tiêu circ den tài nguyen rung, biên, dat ngp nilOc.
c) V kinh t
- Cung cp các giá trj djch vii môi trixông rung n djnh, bn virng nhm t?o
ra nguôn thu dê chi trã cho vic khoán bâo v ri'rng cho to chirc, h gia dInh sOng
yen vithn quôc gia.
- Tang cl.r&ng hcip tác, lien kt, cho thuê mOi tnr?mg rung d phát trin du
ljch sinh thai chat hxçing cao, có trách nhim vói xâ hi, môi trll&ng và tang cithng
tiêp cn các khoàn tài trçY trong va ngoài nuOc cho cOng tác bào ton h sinh thai
rung, biên, dat ng.p ni.thc.
- Trin khai thrc hin các ni dung cüa d an phát trin du ljch sinh thai,
nghi dsOng, giãi trI trong vu&n quOc gia den näm 2030 dê thu hut 1ung khách du
ljch bmnh quân tur 500.000-700.000 luvt mi nàm, trong do khách quOc tê 10.00015.000 luot.
4.3. Các miic tiêu ci th cüa hqp phn bão tmn bin và dt ngp nu*c
a) V môi triz&ng
- Bâo tn s1r da dng cüa h sinh thai bin và h sinh thai dt ngp nu'âc,
nhât là ran san ho và thãm cO biên.
- Bão v và phiic hi các loai sinh vt bin bj de d9a và quI, him, chü tr9ng
dc bit dôi vâi BO biên, Rüa biên, Trai tai ti.rcmg, Oc drn cái, Trai ng9c môi yang,
Câu gai dá. Phc hôi các ran san hO c1rng bj suy thoái.
- H trq khã nàng thIch 1rng cüa h sinh thai và sinh 4t bj de d9a di vâi
tmnh trng bien dôi khI hu (nhit d nuc biên tang, nuâc biên dang) và giãm thieu
các tác dng tiêu circ do các hoat dng kinh tê xâ hi.
b) V xa hi
- Huy dng sr tham gia cüa cong dng và doanh nghip trong quãn I, phçic
hôi yà sà diing ben v&ng tài nguyen da dng sinh h9c.
-Nâng cao khã näng thirc thi pháp 1ut, k5 näng nghiên ciru khoa h9c yà
quan tràc tài nguyên-mOi tnthng biên cüa Ban quán 1 Vthn quôc gia Con Dáo.
c) V kinh t&
- Sur diing bn vung djch vu he sinh thai cüa ran san hO yà thãm cO bin, phát
huy chuc nãng chOng xói 1& b biên và ho tr phát triên du ljch sinh thai biên.
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- Cái thin trti hrqng ngun lçii, tang hiu irng tràn phiic vi khai thác thüy
san hçip pháp trong phm vi Vii&n quôc gia, vüng dm và khu virc biên lan c.n.
5. Các phân khu chtrc náng
Vthn quc gia Con Dáo là môt khu rirng dc diing Co 2 hcTp phn: Hqp phn
bão ton rmg và Hçp phân bão ton biên.
a) Hçp phn bâo tn rirng có din tIch 5.883,15 ha, gm 3 phân khu:
- Phân khu bão v nghiêm ngtt cO din tIch 4.6 14,08 ha, chim 78,43% tng
din tIch cüa hcip phân bâo ton rrng.
Nm trén dja phn các tiu khu: 55B (677,01 ha), 56B (516,05 ha), 57
(855,83 ha), 58 (8703,73 ha), 60 (5 12,03 ha), Hon Ba (533,60 ha), HOn Bay Canh
(575,07 ha), HOn Tre L&n (39,38 ha), HOn Troc (29,18 ha), HOn Trirng (1,07 ha)
và HOn Vung (4,13 ha).
- Phân khu phiic hi sinh thai có din tIch 53 1,03 ha, chim 9,03% tng din
tIch cüa hçrp phân bâo ton rung.
Nm trén dja phn các tiu khu: 55B (9 1,35 ha), 56B (8 1,57 ha), 58 (140,55
ha), 60 (47,21 ha), Hon Ba (44,16 ha), HOn Bay Ctnh (70,91 ha), HOn Bong Lan
(2,57 ha), HOn Cau (39,14 ha), HOn Trác Lan (12,13 ha), Hon Trác NhO (1,44 ha).
- Phân khu djch vii-hành chinh có din tich 73 8,04 ha, chim 12,54% thng
din tIch cüa hçip phân báo ton rrng.
N.m trên dja ph.n các tiu khu: 55B (108,93 ha), 56B (57,86 ha), 57
(122,69 ha), 58 (126,34 ha), 60 (108,26 ha), HOn Ba (19,82 ha), HOn Bay Canh
(55,04 ha), HOn Cau (60,78 ha), Hon Tài Lan (32,5 1 ha), HOn Tài NhO (1,08 ha),
Hon Tre L (33,00 ha), Hon Tre Nhó (11,73 ha).
b) HçTp phn bâo tn bin có din tIch 14.000 ha, gm 3 phân khu:
- Phân khu bâo v nghiêm ngt có din tIch 2.292,1 ha, chim 16,37% tng
din tIch cüa hçip phân bâo ton biên.
- Phân khu phic sinh thai có din tIch 2.062,2 ha, chim 14,73% tong din
tIch cüa hqp phân bão ton biên.
- Phân khu djch vi-hành chInh cO din tIch 9.645,7 ha, chim 68,90% tong
din tIch cüa hçip phân bão ton biên.
6. Các k hotch quãn i bn vfrng hçrp phn rirng, hçp phn bin và dat
ngp nuroc & Vtr&n quc gia Con Dão dn näm 2030
Trong giai doan dn näm 2030 Ban quán 1 Vi.ran quc gia Con Dâo thirc
hin các ké hoach dâu ti.r và quàn 1 ben vtng hçip phân thng, hcip phân biên và dat
ng.p nic nhu sau:
6.1. Cãc k hoich du tu v quãn 1 bão v rung
a) Duy trI ho.t dng cüa các tram kim lam trong ca cu b may cüa Hat
Kiêm lam Viian quôc gia Con Dâo dê thrc hin chüc näng bâo v rung và biên.
b) Tang cuang tun tra, giám sat, ngän ch.n các hành vi xâm hai rung va
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bin.
c) Hang nàm xây drng và trin khai thirc hin phucmg an phông cháy, chüa
cháy rfrng, phucmg an tuân tra báo v vâ phát triên nguôn 1?i thüy san theo quy
djnh.
d) Theo dôi din biên rung.
d) Thirc hin các bin pháp lam sinh d nuôi di.rông rrng t1r nhiên.
e) Phông trü sinh Vtt ngoi lai xâm hi thng và các h sinh thai thng.
f) Mua sm các trang, thit bj báo v r&ng, phông cháy vâ chia cháy rung,
và bâo v biên, ing diing cong ngh và thiêt bj hin di trong quãn 1 rrng vâ biên.
,

A

A

A
6.2. Cac ke hoch dau tr yeA bao ton
da ding sinh hQc

a)Thit lip, quãn 1, diu tra djnh kS' hang näm, thu thp s 1iu tai các ô
tiêu chuân djnh vj trong phm vi các khu rrng có giá trj bâo tOn cao dê phiic vçi
cOng tác quân l thng dac diing và dê xuât các giãi pháp bão ton các h sinh thai
ri'xng có giá trj bâo ton cao.
b) Bâo tn các loài thirc vt và dng vt rirng nguy cp, qu, him, dc hüu.
c) Giám sat da dng sinh hc các h sinh thai rtrng.
d) Diu tra thành phn loài dng 4t không xuing sng trong các trng thai
r1rng. Dê xuât các giãi pháp bão ton.
d) Bão tn các loài sinh vt bin nguy cp, qu, him.
e) Phiic hM các rIn san ho bj suy thoái.
g) Bão thn và câi thin các sinh cãnh cüa loài rüa bin.
h) Bão tn và cãi thiên các sinh cãnh cüa loài bô bin.
i) Xây dirng và trin khai mô hInh bâo tn rüa bin và sinh cánh có sir tham
gia cüa cong dOng.
k) Giám sat da dng sinh h9c các h sinh thai bin.
1) Xây dirng, quãn l, cp nh.t c sà dui 1iu v tâi nguyen thng vâ bin.
6.3. Các k hoch du tu nghiên cfru khoa h9c

a) Nghiên cuu hin trng, d xut các giãi pháp bâo tn bô bin và sinh
cánh.
b) Nghiên ciru, dánh giá nguyen nhân vâ d xut các giâi pháp phiic hM cac
ran san ho bj suy thoái.
c) Nghiên cüuhin trng, d xut các giãi pháp tái tao và bâo tn ma s loài
sinh 4t biên qu, hiêm, bj de d9a: Trai tai tilçing, Oc diin, Trai ngçc.
d) Nghiên ciru xây drng mô hInh mu v "Dng quãn 1 trong bão v, khai
thác, sü dung, chia sé lçii Ich nguôn 1çi thüy san a vüng dm biên cüa Yuan quOc
gia Con Dão" dé thrc hin theo quy djnh tai Miic I "Dông quãn 1 trong bão v
nguOn lçii thüy san" cüa Nghj djnh so 26/2 019/ND-CP ngày 08/3/2019 cüa ChInh
phü ye quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lut Thüy san.
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Nghiên ciru, dánh giá hin trng và d xut các giãi pháp bâo tn, sir d%lng
khôn khéo dat ngp nithc Vithn quôc gia Con Dão.
ci)

e) Nghien c1ru, dánh giá hin trng và d xutt mô hInh san phrn du ljch sinh
thai ben vng, dàng cap, hiéu qua ó các h sinh thai tir nhiên (rrng, dat ng.p nuc,
biên) cüa Vi.thn quôc gia Con Dào.
6.4. K hoich dn tir dào to Va Hang cao náng lire cho can b
a) Dào tao, tp hun v ing diing cong ngh và thit bj hin di trong quãn
1, theo dôi diên biên, cp nht tài nguyen rrng và phông cháy, cha cháy rrng.
b) Dão tao, tap hun kin thrc v t chi1rc du ljch và du ljch sinh thai, k5
nàng ye quân 1, giao tiêp, tiêp thj, phát triên các san phâm du ljch sinh thai.
c) Dào tao, tp huAn kin thurc và k5 nàng quan trc, dánh giá, theo döi din
biên cia dng sinh h9c biên.

6.5. Tuyên truyn, phi bin

pháp 1ut v bão v rfrng, ngun lçri thüy

san
a) Biên soan, n bat, phát hành các tài 1iu gi&i thiu v tài nguyen thiên
nhiên (rrng, dat ngp nuác, biên) cüa Vuin quOc gia Con Dão và các quy djnh
pháp 1ut ye quãn 1, bão ye, khai thác, sfr diing các tài nguyen thiên nhiên, trách
nhiêm cña các to chi.rc, ho gia dInh, cá nhân dôi vOi vic chap hành pháp lust ye
bão ton thiên nhiên. Phát các tài lieu nay cho các cc s kinh doanh du ljch va cac
tnthng h9c, don v vu trang, cong dOng dan cu v Con Dào. To chüc các buôi nói
chuyn die phô biên tài lieu nay den các cong dOng dan cu và h9c sinh.
b) Biên soan, n bat, phát hành các tài 1iu giói thiu v tài nguyen thiên
nhiên (thng, dat ngp nuâc, biên) cüa Vun quOc gia Con Dão và các van bàn
pháp lut chInh bang tiêng Anh die phát cho khách du ljch nuâc ngoài khi tham gia
các djch vii du ljch cüa Vithn quOc gia Con Dão.
,
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7. Phat trien du 1ch sinh thai o' Vu'o'n quoc gia Con Dao den nam 2030
7.1. Chin lucre phát trin du ljch sinh thai & Vtrrn quc gia Con Dão
- Phát trin du ljch sinh thai là mt hoat dng quan trçng cüa Vun quc gia
Con Dào trong giai doan den närn 2030. Hoat dng nay gop phân cho cOng tac báo
ton thiên nhiên, dông thai gop phan cho sir phát triên kinh tê cUa da phuong.
- Phat trin du ljch d tang ngun thu v kinh t nhi.rng phãi duy trI giá trj
"hoang so" cüa các h sinh thai, cânh quan và tài nguyen du ljch tir nhiên. Kiên
quyêt khOng dánh dôi giá trj "hoang so" nay bang igi ich kinh tê. Day là can cü die
ch9n các nha dau tu thirc s1r có các san phâm du lich có trach nhim vój thiên
nhiên.
- Pht trin du ljch di yyi cà 3 h sinh thai: trên can, dt ngp nuâc và bin.
Các nhà dâu tis can phãi thiêt 1p các san phâm du ljch sir ding các giá trj dc dáo,
diên hInh ct'ia tirng h sinh thai, trong do chüa dirng các gia trj tiêu biêu cüa Vun
quôc gia Con Dào và the hin tInh "cao cap" cüa san phâm du ljch thông qua do an
kiên trilic cành quan và phuong thüc sir ding tài nguyen rrng, dat ngp nithc và
biên.
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- Phát trin du ljch sinh thai d tao ngun thu djch vii cho Ban quãn 1 Vithn
quôc gia Con Dào nhäm thiêt 1p nguôn tài chInh on djnh và ben vüng, cüng vth
các nguôn thu djch v11 khác trng buâc thirc hin t1r chü ye tài chInh và nâng cao
kiên thirc quãn l h sinh thai, k nàng ye du ljch sinh thai cho các can b, nhân
viên cUa dcm vj.
A
A
7.2. Dau
tir xay diyng cac tuyen du 1ch sinh thai, gom:
A

.

.

,.

Tuyn 1: Dão Con Son — các dão nhO
Tuyn 2: Dâo Con Son — bàn Tài — hon Bay Canh
Tuyn 3: Dáo Con San — hOn Bay Canh — hOn Cau
Tuyn 4: Dào Con San — hOn Tre Ln — hOn Tre nhO
Tuyn 5:
Dão Con San — Bãi Ducing — vjnh Dm tre
Tuyn 6: Dáo Con Son — HOn Ba— hon Tre lan
Tuyn 7: Dão Con Son — Hon Trirng — Dm Tre
Tuyn 8: Ma Thiên Lãnh — Hang Düc Mc - Ong Ding
Tuyn 9: Ma Thiên Lãnh — Hang Due Mc - Dt Thm — Bãi Bang
Tuyn 10: Ma Thiên Lãnh — bãi Dm Tru — bãi Ong Cirang
Tuyn 11: Ma Thiôn Lânh — h An Hái — niii Thánh Giá
Tuyn12: Ma Thiên Lành — Si Ry — Bãi Ong Diing
Tuyn 13: Ma Thiên Lãnh — Müi Ca Mp — Bn Dm — Hon Ba
Tuyn 14: Ma Thiên Lânh — Sui Ot — vjnh Dm Tre
Tuyn 15: Ma Thiên Lãnh - Nüi Chña — Nhà Bàn — CO Ong
Tuyn 16: Dt Dc —Nüi Nhà Bàn
Tuyn 17: San bay CO Ong — HOn Cau
7.3. D!nh hiró'ng các san phm du llch sinh thai:
a) Khu vrc dão Con Son không giáp bin:
- Phát trin các san phm du ljch sinh thai duói tan thng: Du ljch nghi
duong, thu giàn, ngäm cành.
- Du Ijch th thao: Di bô trong r1rng, leo niii, yoga, thin.
- Khám phá thiên nhien, quan sat dng vt hoang dä kt hçTp tharn quan các
diem di tIch ljch sü, van hóa và các thäng cânh khác cüa Con Dão.
b) Khu virc dâo Con San tip giáp bin:
- Du ljch nghi duOng, thu giân, ngAm cãnh.
- Du ljch th thao: Di b trong rimg, leo ni1i, yoga, thin, khám phá thiên
nhiên, quan sat dng vt hoang dã.
- Du lich th thao bin: tm bin, bai có ng th&, In có bInh duOng khi xem
san ho và sinh
biên.
vat
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c) Các dâo nhô:
- Du ljch nghi duöng, thx giän, ngm cãnh.
- Du ljch th thao: Di b trong thng, leo nüi, yoga, thiên.
- Du ljch khám phá thiên nhiên, quan sat dng vt hoang dã, ngm mt trèi
m9c, mt tr&i 1n.
- Du lich th thao dithi bin: Chèo thuyn, tm bin, bcii, ln xem san ho,
dugong, trái nghim ciru h, thã rüa ye biên.
8. Cho thuê môi trirong rirng dc diing
8.1. Miic dIch cho thuê môi trirong rirng:
a) DAu tu phát trin du ljch sinh thai dira trên nn tang bâo tn thiên nhiên và
da dng sinh h9c a các hçip phân thng, dat ngp nuâc, biên.
b) Lam ca sâ pháp l cho Ban quàn 1 Vi.rm qu6c gia Con Dâo t chüc các
hoat dng phát triên du ljch sinh thai thông qua vic huy dng von cüa các nhà dâu
tir theo Phirang an quân l rrng ben vng và Dê an du ljch sinh thai giai doan den
näm 2030 ducic Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Thu phê duyt.
c) Gop phn phát trin mtt chui san phm du ljch sinh thai ctc dáo, có
dàng cap quôc gia và quôc tê, các cong trInh ha tang du ljch có giá trj thâm ml cao,
phü hp và ton vinh các giá trj ye cãnh quan tir nhiên, van hóa, ljch sir cfia Con
Dão nhäm tao nguôn tài chInh ben vng tü djch vij rirng dc ding cho Ban quãn 1
Vuan quOc gia Con Dâo và gop phân phát triên kinh tê du ljch cüa dja phixing.
8.2. Các dja dim cho thuê môi trurng rirng:
Trong giai doan dn näm 2030, thng din tIch cho thuê môi truing thng a Vum
quôc gia Con Dão là 888,23 ha, chiêm 15,10% cüa tong din tIch hqp phân báo ton
r&ng, trong do:
- Thuc Phân khu ph'yc hM sinh thai:

167,70 ha

- Thuôc Phân khu djch vu-hành chInh:

720,53 ha

Các dja diem duçc cho thuê môi tnrmg thng nhii sau:
1) Khu vuc Bãi Cat Lan (Hon Ba), diên tIch 19,82 ha, thuc Phân khu
dich vu-hành chmnh (DVHC).
2) Khu vuc Bãi Dài, Bâi Mâi, din tIch 33,30 ha, gm 16,98 ha thuc
Phân khu phiic hôi sinh thai (PHST) và 16,32 ha thuc Phân khu
DVHC.
3) Khu vuc Bài Dm Tru Nhô, diên tIch 56,52 ha, thuc Phân khu
DVHC.
4) Khu virc Bãi Duing (Hon By Canh), din tich 54,04 ha, thuc Phân
khu DVHC.
5) Khu virc Bài Nhát, Bn Dim, din tIch 41,49 ha, thuôc Phân khu
DVHC.
6) Khu vrc Bãi Ong Ci.x&ng, din tIch 66,9 1 ha, thuc Phân khu DVHC.
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7) Khu virc Dá Cui, SuM Thi, din tIch 42,08 ha, thuc Phân khu
DVHC.
8) Khu virc Dá Träng, din tIch 24,69 ha, thuc Phân khu DVHC.
9) Khu vuc Vjnh Dm Tre, din tIch 133,37 ha (42,02 ha Phân khu
DVHC và 9 1,35 ha Phân khu PHST).
10) Khu vuc Dt Thm, Bãi Bang, din tIch 51,56 ha, thuc Phân khu
DVHC.
11) Khu vuc Hon Cau, diên tIch 99,92 ha (60,78 ha Phân khu DVHC và
39,14 ha Phân khu PHST).
12) Khu virc Hon Tài, diên tIch 33,59 ha, thuc Phân khu DVHC.
13) Khu virc HOn Tre Lcn, din tIch 3 1,00 ha thuc Phân khu DVHC.
14) Khu vrc HOn Tre NhO, diên tIch 11,73 ha, thuc Phân khu DVHC.
15) Khu virc Müi Chim Chim, din tIch 9,36 ha, thuc Phân khu DVHC.
16) Khu vrc Bäi Ong Câu, müi Ong Câu, din tich 37,88 ha, gm 10,63 ha
thuc Phân khu PHST và 27,25 ha thuc Phân khu DVHC.
17) Khu virc Bâi Ong Diing, din tIch 68,07 ha, thuc Phân khu DVHC Va
20 ha hçip phân biên thuc phân khu DVHC
18) Khu vrc S Ry, diên tIch 3 1,72 ha, thuc Phân khu DVHC.
19) Khu vize Bãi SuM Ot, din tIch 22,58 ha, gm 9,6 ha thuc Phân khu
PHST và 12,98 ha thuôc Phãn khu DVHC.
20) Khu virc Ma Thiên Lârih, din tich 16,6 ha, thuôc Phân khu DVHC.
8.3. Phtro'ng thuc cho thuê môi trtrng rang:
a) Can ci vào Phng an quân 1 rtrng bn vng duqc duyt, Ban quân 1
Vithn quôc gia Con Dão l.p Dé an du ljch sinh thai, nghi duöng, giãi trI theo quy
djnh ti khoãn 1 Diéu 14 Nghj djnh so 156/201 8/ND-CP cüa ChInh phO trInh
UBND tinh phé duyt.
b) Ban quãn 1 Vithn quc gia Con Dáo can cir vào D an du ljch sinh thai,
nghi thrmg, giãi trI duqc duyt tiên hành thông báo rng râi vic cho thuê môi
tnr&ng r&ng do kinh doanh djch vii du ljch sinh thai, nghi diiong, giâi trI theo quy
djnh t?i diem a khoãn 6 Diêu 14 Nghj djnh sO 156/2018/ND-CP cüa Chinh phil
lieu chI d xét ch9n nhà du tu ducic thuO mOi tnthng rrng can cir vào D
an du ljch sinh thai, nghi dixOng, giái trI Vi.r&n quOc gia Con Dâo giai doan dOn
nàm 2030 duçic Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vüng Tàu phO duyt.
c) Giá cho thuO mOi tru&ng thng do Ban quân 1 Vithn quôc gia Con Dâo vâ
nhà dâu tu dtrçc chon cho thuê môi trtthng t1r thóa thu.n theo quy djnh ti diOm a
khoãn 6 Diêu 14 Nghj djnh sO 156/201 8/ND-CP cüa ChInh phil
Giá cho thuO khOng th.p hon 1% thng doanh thu thirc hin trong mt nãm
cüa ben thuO môi trl.r?mg rmg trong phm vi din tIch thuO môi truO'ng rlrng, tInh
bang dông/näm. Ben thuO môi trung r&ng tir kO khai sO 1iu tong doanh thu thirc
hin trong näm trong phm vi din tIch thuO môi tru&ng riirng va chju trách nhim

11
truóc pháp 1u.t ye so 1iu nay.
d) Tin thuê môi tru&ng rrng chi trã hang näm. S tin phãi trã ducc xác
djnh bang tong doanh thu thirc hin trong nAm cüa ben thuê môi trithng thng trong
phm vi din tIch thuê môi tnthng rung nhân vói t' l phân tram (%) ma hai ben
thôa thuân.
d) Ban quân l Vuun qu& gia Con Dão k hçp dng cho thuê rnôi truung
rrng sau khi nhà dâu tu duçic cap có thâm quyên quyêt djnh cho thué môi trung
rung. Thui gian cho thuê môi tnrung rung tôi da là 30 näm, nêu ben thuê có nhu
câu tiêp tVc thuê thI &rcYc xem xét kéo dài thii gian cho thué can cü két qua dánh
giá djnh ki 5 nämllân vic th?c hin hçp dông thuê môi trithng thng.
8.4. Nguyen tc xây dirng các cong trInh h tang du llch & khu virc cho
thuê môi tr.rrng rñ'ng:
Vic xây dirng các cong trInh ha thng du ljch 0' khu virc cho thuê môi tru0'ng
thng phãi thirc hin theo quy djnh tai Diêu 15 ye Quân l xây dirng cong trInh phc
vu du lich sinh thai, nghi duong, giâi trI cüaNghj djnh so 156/2018/ND-CP cüa
ChInh phü và phU hqp v0'i chien luc phát triên du ljch sinh thai 0' Vu0'n quôc gia
Con Dáo 0' Mc 6.1 cüa Quyêt djnh nay.
9. Ti, chü v tài chInh cüa Ban quail 1 Vtrô'n quc gia Con Dão
1) Ban quân 1 Vi.r0'n quc gia Con Dão thirc hin tir chü v tài chinh theo
quy djnh t.i Nghj djnh so 141/2016/ND-CP ngày 10/10/20 16 cüa ChInh phü quy
djnh cc chê tir chü cüa don vj sir nghip cong 1p trong linh vrc sr nghip kinh tê
và sir nghip khác.
2) Ban quàn l Vu0'n quéc gia Con Dâo là don vi sr nghip mOi truäng tir
dam bão mt phân chi hoat dng thi.rO'ng xuyên.
3) Ngun tir chü v tài chInh là tang d.n ngun thu tu các hoat dng djch vii
rung dc ding và giàm dan kinh phi ho trq tir ngân sách nhà nrOc thông qua các
bin pháp chO yêu là phát triên du ljch sinh thai, cho thuê môi tnr0'ng rung, tiêt
kim chi, to chirc lao dng hçp l và phát triên các djch vii hcp pháp khác.
4) Chi tiêu: T l kinh phi tu ngun thu các dich vi d dam bâo mt phn
chi thu0'ng xuyên thay cho vOn ngân sách nhà niióc cap là 15% và so kinh phi nay
thu nàm sau cao han nàm truóc 10%.
5) Trong giai doan 2021- 2025 Ban quãn l Vithn quc gia Con Dáo duçc
quãn l sir ding 100% nguôn thu thu tir djch vii du ljch, thu phi, các djch vii tir
thng d.c diing khác và 50% nguôn thu djch vi môi tru0'ng rirng.
- Ban quân l Vuirn qu& gia Con Dão tng kt, dánh giá k& qua t1r chit tài
chInh giai doan 2021-2025 và d xuât k hoach t1r chit tài chinh cho giai doan
2026-203 0 trinh Uy ban nhân dan tinh Ba Rja-Vitng Tàu phé duyt dê thirc hin.
6) K hoach t1r chit tài chinh cita Ban quãn 1 Vu0'n quc gia Con Dâo
TT

Ngunthu

Näm
2021

Nãm
2022

Näm
2023

Näm
2024

-Näm
2025

2026 2030
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TT

Ngunthu

II
1
2

Ngun ngân sách nhà
nuàc chi tlur?ing xuyên
Ngunthucitadanvj
Ngunthutrphid1i
Ngunthutrdjchvi
NgunthucUadcmvichi
thay ngân sách
Tngngunchi

Nãm
2021

Näm
2022

Näm
2023

Näm
2024

Näm
2025

2026 2030

17.587

17.491

17.386

17.270

17.143

83.310

6.380
1.380

7.720
1.670
6.050

8.492

9.341
2.020

5.000

7.018
1.518
5.500

7.321

62.730
13.569
49.162

957

1.053

1.158

1.274

1.401

9.410

18.544

18.544

18.544

18.544

18.544

92.720

1.837
6.655

cap

10. Vn du tir dê thic hin Phuong an
A,.

A

quail

1 rurng bn vü'ng

. .

A

10.1. Tong khai toan von dau tir gial doin 10 nam, den nam 2030
Tng cong khái toán vn d.0 tu d thirc hin các ni dung k hojch hoit
dng cüa Phucmg an quãn 1 thng ben v&ng Vun quôc gia
Dáo giai don den
näm 2030 bao gôm
hçp phân bão ton rrng và hçp phân bào ton biên, dat ng.p
nujc là 1.067.913 triu dông (kern theo phii 1iic 1,2). Trong do:
Con

ca

- Tong vn du tu cho hçip phn rüng: 987.438 triu dng
- Tng vén d.0 tu cho hqp phn bin, d.t ng.p nhxrc: 80.475 triu dng
10.2. Các ni dung du tir giai doin dn näm 2030

A.

A

TT

Noidungdauttr

A
1

Các ni dung dâu tu hçrp phn bão ton rirng
K hoach khoan bâo v và phát trin thng cho h gia dInh, cá nhân,
cong dong dan eli tai eh
K hoach báo v rung, bão thn da dng sinh h9c
Ké hotch phát trin rung

2
3
4
5
6
7
8

K hoach nghiên eüu khoa hoc, giáng day, dào tao ngun nhân 1irc
K hoach xây drng cc sâ h tAng
Hoatdngdjchv%ichocngdng
Hoat dng chi trã DVMTR và thuê môi truông rung
Tuyn truyn, phë bin, giáo diic pháp 1ut v bâo v, phát trin
rrng

A

A

Vondautu
..
(trieu dong)
987.438
2.880
8 1.117
73.000
42.6 10
5 82.400
5.000
2.000
1.791
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Theo dOi din bin tài nguyen rung, da dang sinh h9c; diu tra, kim
kê rl.'rng

11.200

B
1

Các ni dung dAu tir hqp phAn bäo ton bin, dt ngp niróc
K hoach quãn I, báo thn da dang sinh h9c và phát trin, sir ding
benvctng

80.475
3 500
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Von dau tu
(triçu dong)

TT

Noi dung dau tir

2

Xây di.rng chixcmg trinh quán 1, bão v các h sinh thai bin, dat
ngp rnrâc
Hot dng djch v1i cho cong dng

3
4
5

34 000
8.100

Tuyên truyn, ph bin, giáo diic phãp 1ut v bâo v, phát trin tài
nguyen sinh vt biên, dat ng.p nixâc

1175

Theo dOi din bin tài nguyen, da dtng sinh hc bin, dtt ngp ni.ràc

33.700

Tng cong (A+B)

1.067.913

10.3. Phân k' du tur
K3r du tir
AJ-IMi vói hçrp phn bão Mn rirng
I. Giai ito in 2021-2025
Näm 2021
Näm 2022
Näm 2023

Vn du tir (triu dng)
987.438
632.464
234.224
151.673
106.779
109.963

Näm 2024
Näm 2025

29.824

II. Giai itocm 2026-2030
B/-fMi vói hçrp phn bão Mn bin
I. Giai a'oqn 2021-2025
Nàm 2021
Näm 2022

354.9 74
80.475

Näm 2023
Näm 2024
Nãm 2025

53.705
18.785
12.450
15.435
3.450
3.585

II. Gia! doqn 2026-2030

26.770

Tng cong (A+B)
10.4. Phân vn du tir theo nuon von
Ngumn vn du tir
A/-Di vri hqp phãn bão Mn rfrng
1. Ngan sách dja phixong
2. Ngânsáchtrungwmg
3. Xãhôihóa
4. TuchUtàichinh
5. Djchviimôitrithngrrng
Cong

1.067.913
Vin du tir triu dng)
808.189
81.117
78.000
15.252
4.880
987.438
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Ngun vn du tir
B/-DIi vôi hçrp phn bão tn bin
1. Ngân sách trung trang
2. Ngan sách dja phi.ring
3. XãhôihOa
Cong
Tong cong (A+B)

Vn du tir (triu dng)
59.700
9.275
11.500
80.475
1.067.913

11. Các giãi pháp thrc hin Phirorng an
11.1. Giãi pháp v th chrc quán 1:
a) V co cu t chirc: On djnh b may và nhân sr, chuyên mon hóa các cong
vic dê thi:rc hin có hiu qua các kê hoach hoat dng quãn l r&ng ben vng. Khi
có dü diêu kin và dugc UBND tinh cho chü tnrang thI thI thành 1p Trung tam
djch v du ljch sinh thai trén cc s PhOng Du ljch sinh thai và Giáo diic môi trueing
hin nay.
b) V dao tao, phát trin ngun nhân hrc: Thirc hin theo huâng dào tao
chuyên sâu dê có di ngü can b có kiên thiLrc khoa hçc, k näng quãn l tot các h
sinh thai rirng, biên, dat ngp nuóc. Chü tr9ng dào tao kiên thi.'rc, k5 näng ye du
ljch sinh thai và ngoi ng.
c) Y si:r diing lao dng giân don, th&i v: sir diing ngun lao dng tai ch,
k hqp dông thuê các to chüc, h gia dmnh, cá nhân da phixang.
d) Diu chinh t chirc lao dng d dáp irng chin lixçic, mitc tiêu phát trin du
ljch sinh thai và các djch vi rrng dc diing. BuOc dâu xay drng phuang an tr chñ
tài chInh cho Phông Du ljch sinh thai vã Giáo diic môi tnthng dé t&ng buic nâng
cao müc do tu chü tài chInh cüa cã don vi.
11.2. Giái pháp v dào t?o, nâng cao nàng 1rc cho can b
a) Dào tao, nâng cao kiên thi.'rc và nãng hrc trong cOng vic thông qua hgp
tác vi các vin, tnr&ng, to churc khoa h9c có nàng 1irc và kinh nghim chuyên sâu
ye nghiên ciru khoa h9c, quân 1 vâ s1r diing ben vüng các h sinh thai và tài
nguyen thién nhiên r&ng, biên, dat ngp nuâc de thirc hin các nhim viii duqc
giao.
b) Cr can bô tham gia cac khóa dào tao cüa các viôn, tnx&ng, t chüc lien
quan den quãn l, diêu tra, bâo tOn, giám sat thng dc dung, khu bâo ton biên, khu
bâo ton dat ngp nithc.
c) TI cht'rc cac dçvt tham quan h9c tp kinh nghim v quân l, bâo tn các
h sinh thai thng, biên, dat ngp nixâc, quãn 1 khu Ramsar, quân 1 khu AHP tai
các khu bão ton, khu Ramsar, khu AHP a trong nithc hoc nuOc ngoài dé nghiên
ctu áp dung a Con Dão.
11.3. Giãi phap v khoa h9c và cong nghé
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a) DAy mtnh lrng diing khoa hçc cong ngh hin dai (cong ngh vin thông,
vin thám, bàn do) trong theo dOi diên bien thng, phông cháy, cha cháy rimg,
quàn 19 các loài sinh vt rrng, sinh vt biên dc hUu, nguy cap, qu9, hiêm.
b) Trang bj các may móc, thit bj hin dai phiic vi vic quán 19 tài nguyen
va da dng sinh h9c cüa các h sinh thai rmg, biên, dat ngp nuâc và phát triên các
djch vi rrng dc diing.
c) Thit l.p và duy trI h thng các ô tiêu chuAn djnh vj ti các vj trI thuc
Phân khu bào v nghiêm ngt và các o tiêu chuân djnh vi dôi chüng tai các vi trI
thuc Phân khu phiic hOi sinh thai và Phân khu djch vi-hành chInh dê giám sat
din biên chat krçing rmg ti,r nhiên và da dng sinh h9c, thu thp so 1iu cp nht
Co s& dü lieu theo dinh k9 và lâu dài.
11.4. Giài pháp v xä hi hóa vn dAu tu
a) Thu hut ngun vn cüa các nhà dAu tu thuê mOi tru&ng rtirng d kinh
doanh du llch sinh thai có trách nhim và Co hiu qua. NguOn thu nay vüagóp
phân vào vic tir chü tài chInh cüa dan vj, vra dóng gop cho phát triên kinh té, xã
hi cüa dja phuang.
b) Phát trin các djch v rmg dc diing do dan vj ti,r thrc hin d tang ngun
thu gop phân cãi thin thu nhtp cho ngi.thi lao dng cüa dan vj và ho trq cong tác
bâo ton thiên nhiên.
c) TIm kim cac chuang trInh, d,r an có ngun tài trg quc t d dAu tu cho
các hot dng bão ton thiên nhiên và nâng cao nàng lirc ye chuyên mon và ngoi
ngtr cho di ngü can b cüa dan vj.
Diu 2. T chüc thtrc hiên
Can cü các ni dung cüa Phuang an quãn 19 rirng bn vüng Vuôn quc gia
Con Dào den nàm 2030 di.rgc phê duyt ti Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay, Giám dc
các s&, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn COn Dão và Giám d& Ban quãn 19
Vithn quOc gia COn Dão to chüc thrc hin các cong vic có lien quan dn chic
näng, nhim v11 cüa dan vj. Can tp trung phôi hqp chi dao thirc hin các vAn d
tr9ng tam nhix sau:
1.Ban quãn 19 VuOn quc gia Con Dâo:
Thirc hin các k hoch quàn 19, bão v, bâo thn, phát trin và sir ding h
sinh thai rrng, biên và dat ngp nuc theo d'(ing các ni dung cUa Phuang an duc
duyt;
T chirc kim tra thuing xuyên vic th?c hin Phuang an quail 19 rung bn
vrng.
Phân cOng nhim vii cv the thc hin các ni dung cüa Phuang an quàn 19
thng ben vüng den các phông, ban và don vj trirc thuc.
2. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn:
Hung dan, giám sat Ban quàn 19 Vun quc gia Con Dão thçrc hin t& các
ni dung cüa Phuccng an dugc phê duyt, bao cáo UBND tinh tiên dO thvc hin,
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tin trInh d.0 tu các hoat dng theo quy djnh.
3. Các Si Ké hoch và Du tu, Sâ Tâi chinh:
Hang näm can di va b trI các ngun vn tr ngân sách nhà nithc và các
nguôn von khác dê thirc hin có hiu qua các ni dung cUa PhuGng an dugc phê
duyt; phôi hçp triên khai thirc hin 1 trInh theo dung ni dung phuong an, phü
hçcp vâi quy hoch, kê hoach sü ditng dat cüa tinh cüng thai k5' dã duçyc duyt.
4. Uy ban nhân dan huyn Con Dâo:
Phi hçip vâi Si Nông nghip và Phát trin nông thôn, Si Tài nguyen Môi
trumg, Ban quãn 1 Vijn quôc gia Con Dão trong vic triên khai các ni dung cüa
Quyêt djnh nay.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k. Chánh Van phông Uy ban
nhan dan tinh; Giám doe các S&: Nông nghip và Phát triên nông thôn, Kê hoch
và Dâu tu, Tài chInh, Ni vi, Cong thuong, Tài nguyen và Môi truông, Van hóaThe thao, Du ljch; Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Con Dão; Giám dôc Ban quân
1 Vum quôc gia Con Dâo và Thu tru&ng CáC (ton Vj có lien quan chju trách nhim
thi hành Quyêt djnh nay.!. (,
Nci n/i (in:
-Nhi.rDiêu3;
- Bô NN&PTNT (bc);
- Thixmg trljc Tinh üy (b/c);
- Thtràiig trirc HDND tinh (b/c);
- Chñ tjch, các PCT.UBND tinh;
- Luu: VT, KT.( b)
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