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  UBND TỈNH LÀO CAI 

VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN 

 

Số:            /BC-VQG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Sa Pa, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

BÁO CÁO 

kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 

 

I. NỘI DUNG, KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác tổ chức hành chính 

- Đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 
Lào Cai và các nội quy, quy định chung đối với cán bộ, công chức, viên chức.  

- Ban hành các loại văn bản, giấy tờ có liên quan đến các phòng, đơn vị theo 
đúng quy định. Triển khai thực hiện phần mềm HTQLVBĐH trong toàn đơn vị.  

- Thi đua khen thưởng: Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành 
lập Vườn quốc gia Hoàng liên (12/7/2002-12/7/2022); Khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Cán bộ, CCVC thi đua thực 
hiện văn hóa công sở.   

- Thực hiện nâng mức phụ cấp thâm niên nghề đối với 10 công chức; nâng bậc 
lương thường xuyên đối với 02 công chức, 01 nhân viên hợp đồng không có trong 

biên chế quỹ lương do nhà nước cấp. 

- Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng cập nhật kiến thức về đối ngoại. 

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và 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 hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cho các đoàn có người nước ngoài vào 
làm việc theo quy định của tỉnh. 

- Tham mưu công tác sơ kết 6 tháng đầu năm khối các ngành quản lý Kinh tế 
tổng hợp năm 2022. 

2. Công tác kế hoạch tài chính 

 - Thực hiện công việc kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán các đề tài dự án, 
xây dựng cơ bản của đơn vị đúng tiến độ đã đề ra.  

 - Triển khai thực hiện Phương án rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc lập bản 
đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất gắn với giao rừng cho VQG Hoàng Liên: Phối hợp với bên thi công làm thủ tục 
nghiệm thu thực địa và giải ngân thanh toán dự án. 

- Dự án PCCCR cấp bách đang trình UBND tỉnh xin phép gia hạn hợp đồng 
thi công xây dựng công trình phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng cấp bách Vườn 

quốc gia Hoàng Liên theo Văn bản số 125/VQG-KHTC ngày 03/6/2022. 
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- Bám sát các nội dung đã trình UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan. 

3. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế  

3.1. Thực hiện các đề tài, dự án 

- Nhiệm vụ quỹ gen “Nghiên cứu khai thác & phát triển nguồn gen cây thuốc Tế 

tân lá tim”: Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và giá trị nguồn gen Tế tân 
lá tim; thu thập các mẫu giống gốc cây Tế tân lá tim. 

- Tiếp tục nhân giống số cây lâm nghiệp, cây dược liệu có giá trị như: Bách 
xanh, hoàng đàn, hà thủ ô, lan kim tuyến. 

3.2. Hợp tác quốc tế (Dự án IDEAS) 

- Triển khai 05 khóa tập huấn nông dân dạy nông dân tại các xã Hoàng Liên, 

Tả Van, Bản Hồ với chủ đề trộn cám và chăm sóc gà, vịt, ngan con cho các nhóm: 
Gà tại thôn Lave, Tả van Mông 2, San 2; vịt tại thôn San 1, Tả Van Giáy 2, Ý Linh 

Hồ 2.  

- Hỗ trợ 26 bộ dụng cụ chăn nuôi gồm: 52 máng ăn, 52 máng uống, 52 bóng 

điện sưởi và 60 tấm cót ép. 

- Hỗ trợ 2.650 con giống cho các nhóm chăn nuôi, cụ thể: 950 con vịt giống 
tại các thôn Tả Van Giáy 2, thôn San 1, thôn Ý Linh Hồ 2; 950 con gà đen giống tại 

các thôn Hàng, San 2; 450 con gà mía giống tại thôn Tả Van Mông 2; 300 con ngan 
đen giống tại thôn Ý Linh Hồ 1.  

4. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng  

4.1. Công tác tuyên truyền 

 - Tổ chức được 02 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 147 lượt người tham gia 
(02 cuộc thực hiện tại các thôn). Thực hiện 45 lượt tuyên truyền lưu động các thôn 

Tả Trung Hồ, Séo Trung Hồ, Dền Thàng, Séo Mý Tỷ, Bãi Bằng, Nà Háng về công 
tác bảo vệ rừng và PCCCR trong đợt cao điểm mùa khô hanh.  

- Lũy kế đến nay đơn vị đã tổ chức 17 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 778 lượt 
người tham dự và 507 lượt tuyên truyền lưu động. 

  4.2. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR 

- Triển khai kế hoạch số 04/KH-HKL ngày 03/3/2022 của Hạt Kiểm lâm 

Hoàng Liên kế hoạch bảo vệ rừng tại các xã trọng điểm trên địa bàn VQG Hoàng 
Liên quản lý: Đối với hoạt động kiểm tra, kiểm soát người ra vào rừng: Duy trì lực 
lượng tại 04 chốt; Qua đó, đơn vị đã kiểm soát 125 lượt người (lũy kế: 1.905 lượt) 

qua chốt Kiểm soát BVR tại thôn Séo Mý Tỷ, thôn Tả Van Dáy 2 thuộc xã Tả Van.  
Đối với hoạt động tuần tra, kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản: Tăng cường tuần tra 

các tuyến đường thuộc xã Tả Van, xã Bản Hồ và xã Hoàng Liên. 

- Các trạm KLĐB phối hợp với Tổ bảo vệ rừng tổ chức 18 cuộc tuần tra rừng 

trong ngày (lũy kế 495 lượt), 14 cuộc tuần tra rừng dài ngày (lũy kế 173 lượt) tại các 
khu vực trọng điểm có nguy cơ bị khai thác gỗ, lâm sản, xâm hại cao . 

- Phối hợp với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên 
tái thả động vật sau cứu hộ về môi trường tự nhiên; thực hiện giám sát sau tái thả. 
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           - Các trạm Kiểm lâm địa bàn thường xuyên chủ động tham mưu cho UBND xã 

về lĩnh vực lâm nghiệp, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban xã, tham mưu văn 
bản triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, kịp thời xử lý các trường vi 

phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. 

 - Công tác PCCCR: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

rừng; Cập nhật tình hình thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn để chủ 
động tham mưu cho chính quyền địa phương. Giám sát chặt chẽ người ra vào rừng 

đồng thời tăng cường các biện pháp tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Bố 
trí lực lượng tuần tra, kiểm tra, thường trực tại các khu vực trọng điểm trong thời gian 

nắng nóng, khô hanh nắng kéo dài; tích cực bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt 
động đốt nương, đốt xử lý thực bì. Trong tháng không xảy ra cháy rừng trên địa bàn 

quản lý. 

4.3. Công tác phát triển rừng 

- Tiếp tục triển khai các khâu chăm sóc rừng (thuộc dự án trồng rừng thay thế): 

Kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng. Hoàn thiện 
hồ sơ chuyển đổi vị trí trồng rừng 9,89 ha trình các cấp thẩm định, phê duyệt.  

- Kiểm tra, giám sát việc chi tiền DVMTR của các thôn, tổ cho công tác tuần tra 
rừng, tuần tra, kiểm soát lâm sản. Đôn đốc các thôn, tổ bảo vệ rừng thực hiện trách 

nhiệm về bảo vệ rừng, PCCCR theo hợp đồng nhận khoán. Hướng dẫn các thôn 
chuẩn bị nội dung cho việc chi trả DVMTR trong thời gian tới. 

4.4. Công tác thanh tra pháp chế 

- Trong tháng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phát hiện, điều tra, xác minh 08 vụ 

vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn VQG Hoàng Liên quản lý (06 vụ vận 
chuyển lâm sản trái pháp luật; 02 vụ lấn, chiếm đất rừng); Xử tồn 06 vụ ( kết quả xử 

lý: Phạt tiền 40.000.000 đồng; tịch thu 03 tấm gỗ xẻ Giổi (gỗ nhóm III), kích thước 
0,052 m3; 11 tấm gỗ xẻ Pơ mu (gỗ nhóm I), kích thước 0,73 m3) 

- Lũy kế đến nay, Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phát hiện 15 vụ vi phạm Luật 

Lâm nghiệp trên địa bàn VQG Hoàng Liên quản lý (15 vụ thẩm quyền của Hạt Kiểm 
lâm Hoàng Liên; 03 vụ thẩm quyền của UBND xã Bản Hồ, UBND xã Tả Van, 

UBND xã  Hoàng Liên xử lý). Kết quả Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên xử lý: Phạt tiền 
72.000.000đ (bảy mươi hai triệu đồng), trong đó gồm 68.000.000đ (đã thu) và 

4.000.000đ (chưa thu); Tịch thu 03 cưa xăng đã qua sử dụng; Tạm giữ tang vật, 
phương tiện vi phạm: 02 xe mô tô đã qua sử dụng; 14 hộp gỗ xẻ Pơ mu (gỗ nhóm I) 

có kích thước, khối lượng: 0.771 m3; 03 tấm gỗ xẻ SP (nhóm IV-VIII) 0,025 m3; 03 
thanh, hộp gỗ Giổi (gỗ nhóm III), có tổng khối lượng 0,052 m3; 01 khẩu súng kíp tự 

chế (bàn giao cho Công an xã Hoàng Liên). 

- Đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai tra cứu hồ sơ, cung cấp thông tin xử 

lý vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. 

5. Công tác giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường 

5.1. Công tác quản lý du lịch  

https://vqghoanglien.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=196680&t=2&vaitro=0&XLC=-1
https://vqghoanglien.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=196680&t=2&vaitro=0&XLC=-1
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý khách du lịch nhằm đảm bảo an 

toàn cho du khách và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Trực bán vé tại Trạm Kiểm 
lâm Núi Xẻ, điểm Trung tâm GDMT&DVMT. 

- Kết quả thu từ phí, lệ phí đạt 79,4 triệu đồng (lũy kế 490,05 triệu đồng - 12% 
kế hoạch, 135% so với CK năm 2021); thu sự nghiệp đạt 21,098 triệu đồng (lũy kế 

272,742 triệu đồng - 18% so với kế hoạch năm 2022, 90% so với CK năm 2021).  

5.2. Công tác giáo dục môi trường và phát triển du lịch  

- Thực hiện thu dọn vệ sinh trên các tuyến, điểm du lịch. Thực hiện định kỳ 
kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên các tuyến, điểm du lịch. 

- Chuẩn bị các nội dung về công tác Giáo dục môi trường theo Kế hoạch đã 
được phê duyệt. 

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền năm 
2023. Xây dựng cơ chế chuyển giao doanh nghiệp về lĩnh vực quảng bá phân phối 
sản phẩm canyoning tour. Kết hợp cùng doanh nghiệp khảo sát và đánh giá hệ thống 

rễ cây phục vụ xây dựng Dự án thể thao mạo hiểm trên không. Xây dựng hợp đồng 
phân phối sản phẩm quảng bá tour trượt thác nước. 

- Tổ chức chuyến làm việc với Trung tâm GDMT&DVMT Cúc Phương trao 
đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức Tour du lịch trải nghiệm, tìm hiểu VQG Cúc 

Phương cho đối tượng học sinh tại Vườn quốc gia Cúc Phương, xã Cúc Phương, 
huyện Nho Quan – tỉnh Ninh Bình. 

- Thường xuyên quản lý hoạt động phòng trưng bày du lịch góp phần tăng 
cường công tác quảng bá xúc tiến VQG Hoàng Liên đến với du khách. Cập nhật 

thông tin trên fanpage và website các hoạt động maketing tour du lịch thể thao mạo 
hiểm canyoning. 

6. Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật  

6.1. Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật 

- Thường xuyên thực hiện chăm sóc, phun thuốc tiêu độc khử trùng, sửa chữa 

chuồng trại, làm giàu môi trường sống cho các loài động vật.  

- Phối hợp với Đoàn công tác của Tổ chức Động vật châu Á hỗ trợ kỹ thuật, 

chuyên môn cho nhân viên và nâng cao phúc lợi cho động vật. 

 - Công tác tái thả: Trong tháng tiến hành tái thả động vật hoang dã đợt II năm 

2022 với 20 cá thể thuộc 05 loài gồm: 02 cá thể Mèo rừng, 03 cá thể Culi nhỏ, 04 cá 
thể Trăn đất, 05 cá thể Rùa đầu to và 06 cá thể Cầy vòi mốc đã được cứu hộ thành 

công và đủ điều kiện tái thả. Vị trí tái thả: Núi Xẻ, VQG Hoàng Liên. Lũy kế đến 
nay đã tái thả 02 vụ với 59 cá thể thuộc 08 loài. 

- Cứu hộ động vật: Trong tháng tiếp nhận 04 vụ với 06 cá thể thuộc 04 loài 
(01 cá thể rùa đầu to, 01 cá thể Cu li nhỏ, 03 cá thể Khỉ mốc, 01 cá thể Rắn Hổ mang) 

từ các cá nhân, tổ chức bàn giao. Lũy kế đến nay đã tiếp nhận 20 vụ với 50 cá thể 
thuộc 14 loài; tỷ lệ cứu hộ thành công là 49/50 cá thể (98%). 

- Tổng số động vật tại Trung tâm hiện nay là 119 cá thể thuộc 31 loài. 

 



 
5 

 
6.2. Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển thực vật 

- Thường xuyên theo dõi, chăm sóc vườn cây bảo tồn, cây cảnh quan, cây kinh 
tế. Tổng số hiện có 4.556 cây thuộc 105 loài.  

II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 8  

1. Công tác tổ chức hành chính 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy chế, quy định làm việc và các  chế độ 
cho cán bộ, CCVC theo đúng quy định. Thực hiện phát hành các loại văn bản, giấy 

tờ có liên quan đến các phòng, đơn vị theo đúng quy định.  

- Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

- 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 hàng 
tháng, nâng lương trước thời hạn cho CCVC.  

2. Công tác kế hoạch tài chính 

- Thực hiện đảm bảo công tác kế toán hành chính sự nghiệp và kế toán đối với 
các chương trình, Dự án đã được phê duyệt.  

- Triển khai thực hiện các đề án, phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. 
Tiếp tục bám sát các nội dung đã trình các sở, ngành liên quan. 

3. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

- Nhiệm vụ quỹ gen “Nghiên cứu khai thác & phát triển nguồn gen cây thuốc 
Tế tân lá tim: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống Tế tân lá tim. Xây dựng tiêu 
chuẩn hạt giống, hom giống và cây giống Tế tân lá tim. 

- Công tác nhà nuôi cấy mô tế bào: Tiếp tục vào mẫu số cây lâm nghiệp, cây 
dược liệu có giá trị (Bách xanh, Hoàng đàn, Hà thủ ô, Lan kim tuyến).  

- Phối hợp với các đoàn đến nghiên cứu, tham quan học tập tại VQG Hoàng 
Liên. 

- Dự án IDEAS: Đánh giá giữa kỳ Dự án IDEAS giai đoạn 02 (2021 - 2023) 
cùng với đoàn của tổ chức Agrisud International; theo dõi các hoạt động chăn nuôi 

tại địa phương 

4. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 04/KH-HKL ngày 03/3/2022 của Hạt kiểm 
lâm Hoàng Liên. Xây dựng Kế hoạch Bảo vệ rừng trọng điểm năm 2022. 

- Theo dõi nắm bắt thông tin trong Nhân dân về các đối tượng có hành vi vi 
phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn xã vùng lõi, vùng đệm, đề xuất giải pháp chỉ 

đạo trong thời gian tới; Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tiếp tục triển khai kế hoạch tuần 
tra rừng tận gốc, kiểm tra xác định các điểm biến động về rừng; Rà soát, cập nhật, 
theo dõi diễn biến rừng trên toàn địa bàn, tổng hợp báo cáo theo quy định. 

- Tăng cường các biện pháp BVR, PCCCR đặc biệt trong những ngày khô 
hanh kéo dài, không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn quản lý. 

https://vqghoanglien.vnptioffice.vn/VanBan/Xem_ChiTiet.aspx?m=195672&t=2&vaitro=0&XLC=-1
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- Đôn đốc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

- Tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật về công tác quản 
lý, BVR; chính sách chi trả DVMTR; phối hợp thực hiện dự án IDEAS theo kế hoạch. 

- Tiếp tục triển khai chăm sóc, bảo vệ rừng trồng (thuộc dự án trồng rừng thay 
thế); Thực hiện tiếp diện tích thay đổi vị trí 9,89 ha đã được phê duyệt. 

- Chuẩn bị cây giống, vật tư phát cho các hộ gia đình đăng ký để thực hiện Dự 
án trồng cây phân tán tại các xã vùng đệm vùng lõi VQG Hoàng Liên theo QĐ đã 

được phê duyệt. 

5. Công tác giáo dục và dịch vụ môi trường 

- Thực hiện dọn vệ sinh, tạo cảnh quan các tuyến, điểm du lịch; thực hiện tốt 
công tác bán vé và quản lý chặt chẽ khách du lịch thăm quan VQG Hoàng Liên. 

 - Chuẩn bị các nội dung cho buổi làm việc với sở Du lịch. 

- Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện đề án du lịch Thể thao mạo hiểm trình VQG 
Hoàng Liên phê duyệt và tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết phát triển mô hình 

Thể thao mạo hiểm theo chương trình kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức tuyên truyền Giáo dục , Bảo vệ môi 

trường cho người dân các xã vùng lõi, vùng đệm VQG Hoàng Liên. 

6. Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật  

- 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).  Ưu tiên tiếp nhận các loài nằm 

trong Nghị định 84/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.  

- Phối hợp với Đoàn công tác của Tổ chức Động vật châu Á hỗ trợ kỹ thuật, 
chuyên môn cho nhân viên và nâng cao phúc lợi cho động vật. 

- Tổ chức điều tra 01 loài Cu li nhỏ tại Vườn quốc gia Hoàng Liên 

- Thực hiện sửa chữa các hư hỏng nhỏ tại các chuồng nuôi động vật ; Phun 
thuốc tiêu độc khử trùng định kỳ 1 tuần/ 1 lần 

- Tiếp tục phân công lịch trực bảo vệ và tăng cường tuần tra kiểm soát an ninh 
trật tự trong khu vực Trung tâm quản lý.   

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch triển khai 
nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 của Vườn quốc gia Hoàng Liên./. 

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy;  
- UBND tỉnh; 
- Các sở: NN&PTNT, Tài chính, Kế hoạch &ĐT. 
- Cục Thống kê tỉnh Lào Cai; 
- Công an tỉnh (Phòng ANKT); 
- UBND thị xã Sa Pa; 
- Chi cục thống kê TX. Sa Pa; 
- Phòng Kinh tế TX. Sa Pa 
- BGĐ VQG; 
- Các phòng, đơn vị; 
- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Thịnh 
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Phụ biểu 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SÔ NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN  

 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính 
KH năm 

2022 

Thực hiện năm 2022 Thực hiện 

cùng kỳ năm 

2021 

So sánh  (% ) 

Ghi chú Thực hiện/cùng                        

kỳ 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch Tháng 7 
Lũy kế đến 

ngày 17/7 

I CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 

1 Công tác tuyên truyền              

1.1 Số buổi tuyên truyền Buổi 40 02 17 48 35,4 42,5  

1.2 Số người được tuyên truyền Người   147 778 4.086     

2 Công tác thanh tra - pháp chế (thuộc thẩm quyền HKL Hoàng Liên xử lý) 

2.1 Số vụ phát hiện  Vụ   06 15 14     

2.2 Số vụ tiếp nhận xử lý Vụ  0 0 0    

2.3 Số vụ xử lý Vụ   12 13 10      

2.4 Số vụ còn tồn chưa xử lý Vụ     02 02 04      

2.5 Tang vật tịch thu (Gỗ) m3   0 0,848 0,806      

2.6 Tiền phạt Triệu đồng   0 72 33,5      

2.7 Tiền bán thanh lý tang vật Triệu đồng   0 0 0      

II CỨU HỘ, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SINH VẬT 

1 Cứu hộ, bảo tồn và phát triển động vật               

1.1 Tiếp nhận cứu hộ động vật Vụ/con/loài    04/06/04 20/50/14 18/65/15 111/76,9/93,3     

1.2 Số lượng động vật tại Trung tâm Con/loài   119/31 119/31 134/31     

2 Cứu hộ, bảo tồn và phát triển thực vật             

2.1 Tiếp nhận cứu hộ thực vật Vụ/cây/loài  0/0/0 0/0/0 01/04/01      

2.2 Số lượng thực vật tại Trung tâm Cây/loài  4.556/105 4.556/105 4.326/105      

III KẾT QUẢ THU PHÍ, LỆ PHÍ DU LỊCH Triệu đồng 4.030 79,4 490,05 363,92 135 12 
Lũy kế từ 

ngày 

29/12/ 

2021 

3.1 Tuyến Suối Vàng - Thác Tình yêu Triệu đồng   56,0 174,0 67,4    

3.2 Tuyến Rừng già Triệu đồng   0 0 4,32    

3.3 Tuyến leo núi Fansipan Triệu đồng   23,4 316,05 292,2     
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Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính 
KH năm 

2022 

Thực hiện năm 2022 Thực hiện 

cùng kỳ năm 

2021 

So sánh  (% ) 

Ghi chú Thực hiện/cùng                        

kỳ 

Thực 

hiện/Kế 

hoạch Tháng 7 
Lũy kế đến 

ngày 17/7 

IV KẾT QUẢ THU SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ Triệu đồng 1.500 21,098 272,742 301,98 90 18 

V THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG KHÁCH DU  LỊCH Người  956 4.707 3.076 153  

1 Khách người lớn Người  800 4.351 2.976   

2 Khách trẻ em Người  
0 200 100    

3 Khách Tuyến leo núi Fansipan Người  156 2.107 1.948   

3.1 Khách Việt Nam  Người  44 1.702 1.865   

3.2 Khách nước ngoài  Người  112 405 83   
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