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THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên  

tại cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2022 

  

Ngày 01/8/2022, Vườn quốc gia Hoàng Liên tổ chức cuộc họp giao ban 

thường kỳ tháng 8 năm 2022; đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc VQG Hoàng 
Liên chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc; Trưởngcác 

phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đồng chí 
dự họp; đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc VQG Hoàng Liên kết luận, chỉ đạo 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7 NĂM 2022 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị đã tích cực tổ chức thực hiện và hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể như:  

Thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với 03 công chức; nâng  
bậc lương thường xuyên đối với 02 công chức, 01 viên chức, cử 01 viên chức đi 
học lớp trung cấp lý luận chính trị. Hoàn thiện, phát hành cuốn sách “Vườn quốc 

gia Hoàng Liên, 20 năm xây dựng và phát triển (12/7/2002-12/7/2022)”; Tổ chức 
thành công Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Vườn quốc gia Hoàng Liên 

(12/7/2002-12/7/2022). Tham mưu công tác sơ kết 6 tháng đầu năm và tổ chức 
thành công Giải bóng chuyền hơi năm 2022 Khối các ngành quản lý Kinh tế tổng 

hợp chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.  

Thực hiện công tác kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán các đề tài, dự án 

đúng tiến độ. Hoàn thiện hồ sơ Dự án rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc lập bản đồ 
địa chính, lập hồ sơ ranh giới SDĐ, cấp GCNQSDĐ gắn với giao rừng cho VQG 

Hoàng Liên; Tập trung chỉ đạo thi công xây dựng công trình Trạm BVR và NCKH. 

Triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ các mô hình, nhiệm vụ quỹ gen cây 

thuốc Tế tân lá tim. Đón tiếp và làm việc với Giám đốc điều hành, Tổ chức 
AGRISUD về đánh giá hoạt động dự án IDEAS. Nhân nhanh mẫu cây lâm nghiệp, 

cây dược liệu có giá trị như: Bách xanh, Hoàng đàn, Hà thủ ô, lan Kim tuyến. 

Lũy kế tổ chức 17 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 778 lượt người tham dự và 
54 lượt tuyên truyền lưu động. Các trạm KL phối hợp với Tổ BVR tổ chức 18 lượt 

tuần tra rừng trong ngày (lũy kế 505 cuộc), 12 lượt tuần tra rừng dài ngày (lũy kế 
179 lượt) tại các khu vực trọng điểm về lấn chiếm rừng và có nguy cơ cao bị khai 

thác gỗ, lâm sản. Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy rừng sản xuất do UBND xã quản 
lý tại thôn Sín Chải (lô 11, khoảnh 6, tiểu khu 267), diện tích 3.148 m2 , mức độ 

thiệt hại 90%, hiện trạng là rừng tái sinh chưa có trữ lượng. Lũy kế phát hiện, xử lý 
21 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (17 vụ thuộc thẩm quyền Hạt Kiểm lâm Hoàng 



 

 

Liên; 04 vụ thuộc thẩm quyền UBND xã). Tiếp tục triển khai chăm sóc, bảo vệ 
rừng trồng thay thế và phối hợp thực hiện các nội dung dự án IDEAS.  

Kết quả thu phí, lệ phí lũy kế đạt 551 triệu đồng (bằng 13,7% KH; 149,1% 
so CK 2021); thu sự nghiệp lũy kế đạt 292,4 triệu đồng (bằng 19,5% KH; 96,8% so 

CK 2021). Tiếp tục phối hợp với 02 nghiên cứu sinh thể thao vùng Nouvelle 
Aquitaine (Cộng hòa Pháp) triển khai các hoạt động phát triển du lịch thể thao mạo 

hiểm; chuẩn bị tài liệu hồ sơ các nội dung về công tác Giáo dục môi trường theo kế 
hoạch được phê duyệt. 

Lũy kế tiếp nhận 21 vụ với 56 cá thể thuộc 15 loài, tỷ lệ cứu hộ thành công 

54/56 cá thể (đạt 96,4%). Tổng số động vật tại Trung tâm Cứu hộ, BT&PTSV 
Hoàng Liên hiện nay là 124 cá thể thuộc 32 loài; Tổng số thực vật là 4.556 cây 

thuộc 105 loài. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 8 NĂM 2022 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chỉ 
tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2022; đồng thời tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền và dự toán thu chi năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Văn hóa 
công vụ, Quy chế văn hóa công sở, Chỉ thị 06/CT-UBND, Nghị định 100/2019/NĐ-

CP, thi đua xây dựng trụ sở đơn vị sáng – xanh – sạch – đẹp; Chú trọng ứng dụng 
CNTT, sử dụng phần mềm hệ thống QLVBĐH, hòm thư công vụ, phần mềm Quản lý 

hồ sơ và đánh giá CCVC trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Nâng cao số lượng, 
chất lượng tin, bài và số lượt người truy cập cổng TTĐT. Quan tâm theo dõi, phát 
hiện, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến; động viên, khuyến khích CCVC và 

người lao động viết báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm năm 2022; tích cực thi đua lập 
thành tích chào mừng Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. 

Một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể: 

1. Phòng Tổ chức Hành chính 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định làm việc và đảm bảo 
đầy đủ các chế độ cho CCVC, người lao động.  

- Chủ trì, tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của Tổ Kiểm tra công vụ và 
việc chấp hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lào Cai. 

- Tham mưu, đôn đốc các phòng, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong thực hiện nhiệm vụ: Sử dụng hệ thống QLVBĐH, mail công vụ; viết tin, bài, 
truy cập cổng TTĐT VQG Hoàng Liên.  

- Tham mưu, thực hiện rà soát vị trí việc làm và điều động, luân chuyển CCVC 
theo quy định, phù hợp với chuyên môn đào tạo; hoàn thiện các hồ sơ, nâng lương 
thường xuyên, nâng lương trước thời hạn cho CCVC. 

- Tham mưu ban hành quyết định thành lập các trạm Kiểm lâm. 

- Tham mưu công tác biên soạn sách Lịch sử VQG Hoàng Liên. 

  

 

https://vqghoanglien.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=80004&xem=0&QL=xemdi&t=3
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2. Phòng Kế hoạch Tài chính 

- Rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ năm 2022. Thực hiện công tác kế toán theo quy định và đảm bảo tiến độ. 

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ và thực 

hiện đảm bảo chất lượng các công trình, dự án. Yêu cầu, giám sát đơn vị thi công trạm 
BVR và NCKH đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển nguyên vật 

liệu và xây dựng các công trình. 

- Hoàn thiện hồ sơ và triển khai các nội dung sửa chữa nhỏ năm 2022. 

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền và dự toán thu chi năm 2023. 

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  

- Tập trung hoàn thành các nội dung dự án, mô hình; tiếp thu, hoàn thiện thuyết 
minh, dự toán kinh phí đề tài cây Hoàng đàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

quỹ gen “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Tế tân lá tim” 
theo kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động của nhà 
bảo tàng đa dạng sinh học, nhà nuôi cấy mô tế bào. 

- Chủ trì, thực hiện các hoạt động phối hợp NCKH, HTQT theo quy định.   

 4. Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên 

 - Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan về công tác quản lý, 
BVR; chính sách chi trả DVMTR; … 

- Thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, BVR tại gốc; chống 

lấn, chiếm đất rừng; chống săn, bắn, bẫy bắt ĐVHD; theo dõi diễn biến rừng. Theo 
dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật 

Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. 

- Chủ trì, thực hiện ngay công tác chi trả tiền DVMTR năm 2022; đảm bảo các 

điều kiện và tổ chức thực hiện Phương án trồng cây phân tán năm 2022. 

- Tiếp nhận, xử lý các nguồn tin báo và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp 

thời, đúng quy định. 

- Chăm sóc, bảo vệ các mô hình cây trồng, rừng trồng thay thế.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu đón tiếp, làm việc 
với đoàn công tác Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Roskilde (Đan Mạch). 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng TCHC tham mưu quyết định thành lập các trạm 
Kiểm lâm; Chủ trì công tác kiện toàn các trạm, bộ phận, Tổ KLCĐ&PCCCR.  

- Chuẩn bị các nội dung tham gia Giải thể thao lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lào 
Cai năm 2022. 

 5. Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên 

- Thực hiện dọn vệ sinh, tạo cảnh quan các tuyến, điểm du lịch; quản lý chặt 
chẽ khách du lịch thăm quan VQG Hoàng Liên. 



 

 

- Tăng cường các giải pháp quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái VQG Hoàng Liên. 

- Chủ trì, tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi làm việc giữa VQG 

Hoàng Liên và Sở Du lịch. 

- Tham mưu triển khai thử nghiệm hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm trượt 

thác nước tại điểm du lịch suối Vàng – thác Tình Yêu đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Triển khai các hoạt động GDMT theo kế hoạch. 

- Tiếp tục làm việc với 02 nghiên cứu sinh thể thao vùng Nouvelle Aquitaine 
(Cộng hòa Pháp). 

 6. Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên 

- Thực hiện chăm sóc các loài động, thực vật hiện có tại trung tâm; Tiếp nhận 
các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm (nếu có).  

- Chủ trì thực hiện đề tài cây Bình vôi và xây dựng một số mô hình gây trồng 
các loài cây thuốc. Đề xuất thực hiện các mô hình, đề tài, dự án về bảo tồn và phát 

triển các loài động, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm có giá trị kinh tế cao.  

- Chủ trì, tham mưu chuẩn bị các nội dung tổ chức hội thảo về bảo tồn lưỡng cư 

năm 2022. 

- Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm. 

- Tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm về cứu hộ, BT&PTSV đảm 
bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả (tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam và VQG Bái 

Tử Long). 

Căn cứ nội dung Thông báo, Thủ trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BGĐ; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Các trạm KL, tổ, bộ phận; 
- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 
 

 
 

 
 

 
Đinh Thị Thanh Luật 
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