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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác năm 2021 của Vườn quốc gia Hoàng Liên 

 

Căn cứ Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức bộ máy của Vườn quốc gia Hoàng Liên tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc sửa đổi Điều 2 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Hoàng Liên ban hành kèm theo 

Quyết định số 391/2002/QĐ-UB ngày 13/9/2002 của UBND tỉnh Lào Cai;  

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021;  

Để tổ chức thực hiện hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao; Vườn 

quốc gia Hoàng Liên xây dựng Chương trình công tác năm 2021, cụ thể như sau: 

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác tổ chức hành chính: Quán triệt thực hiện chấp hành nghiêm 

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về tăng cường công 

tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo 

đức công vụ. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; công tác quy hoạch, điều 

động, luân chuyển, bổ nhiệm; công tác thi đua, khen thưởng; công tác hành 

chính văn thư,... Triển khai thực hiện đảm bảo chế độ chính sách, đào tạo bồi 

dưỡng. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành 

chính, nâng cao chất lượng và trình độ tin học, cải thiện điều kiện làm việc cho 

công chức, viên chức trong đơn vị. 

2. Công tác kế hoạch tài chính: Tổ chức thực hiện Quyết định số 

4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; Triển khai thực 

hiện công tác thu, chi tài chính, xây dựng dự toán và tiến hành giải ngân các 

chương trình, đề tài, dự án đúng quy định. Thực hiện theo dõi, giám sát, kiểm 

tra việc thu, chi, sử dụng tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công 

tác kế toán tài vụ trong cơ quan đảm bảo đúng quy định tài chính và Quy chế 

chi tiêu nội bộ. Tổ chức thực hiện Dự án rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc lập 

bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ gắn với giao 

rừng cho VQG Hoàng Liên; Phương án Quản lý rừng bền vững VQG Hoàng 

Liên giai đoạn 2020-2030; Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí VQG 

Hoàng Liên giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2050. Triển khai xây dựng kế 
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hoạch, chương trình, dự án nhằm thực hiện quy hoạch bảo tồn và phát triển bền 

vững VQG Hoàng Liên, phát triển các mô hình sinh kế, du lịch sinh thái,... tạo 

việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống Nhân dân địa phương. Phối hợp với 

các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế tiến hành nghiệm 

thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với công trình đã hoàn thành và hoàn thiện 

hồ sơ trình quyết toán theo đúng kế hoạch.  

3. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng: Quán triệt, thực hiện 

nghiêm Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN ngày 15/12/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng 

Kiểm lâm. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, 

chữa cháy rừng (PCCCR), không để xẩy ra cháy rừng trên địa bàn được giao 

quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ và phát 

triển rừng, PCCCR cho cộng đồng thôn bản trong và xung quanh VQG Hoàng 

Liên; thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; đẩy 

mạnh công tác tuần tra kiểm soát và bảo vệ rừng tại gốc, đặc biệt là các khu 

vực trọng điểm về khai thác, chặt phá rừng và vùng trọng điểm nguy cơ cháy 

rừng cao; Xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tiếp nhận, xử 

lý các nguồn tin báo và đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng quy định. Chỉ 

đạo công chức Kiểm lâm tăng cường bám nắm địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ 

quản lý, bảo vệ rừng tại cơ sở; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và 

phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ban ngành liên quan trong quản lý, bảo vệ 

rừng. Tổ chức thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng gắn với chi trả 

tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo công khai, minh bạch và sự đồng tình 

của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phát triển rừng, xây dựng các dự án, 

chương trình nhằm tạo sinh kế cho người dân, giảm áp lực vào rừng.  

4. Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Triển khai thực 

hiện tốt các đề tài, dự án đã được duyệt: Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác và phát 

triển nguồn gen Hoàng liên gai làm nguyên liệu sản xuất thuốc”; Mô hình Nông 

trại trường học; Trồng thử nghiệm loài Sâm Ngọc Linh, Wasabi; Bảo tồn và 

phát triển loài Thiết sam, Bách xanh, Hoàng đàn. Triển khai thực hiện tốt các 

hoạt động hợp tác quốc tế: Dự án Nâng cao thu nhập cho người dân tộc thiểu số 

dựa trên nông nghiệp bền vững (IDEAS), hợp tác về du lịch thể thao mạo hiểm, 

giáo dục môi trường, giám sát đa dạng sinh học; Dự án “Phát triển chuỗi thuốc 

tắm người Dao đỏ, tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người phụ nữ dân 

tộc thiểu số nghèo tại các xã vùng lõi, vùng đệm VQG Hoàng Liên”. Giám sát, 

hướng dẫn các đoàn có yếu tố nước ngoài nghiên cứu, điều tra thực địa theo quy 

định. Nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà Bảo tàng Đa dạng sinh học, Nhà 

nuôi cấy mô tế bào. 

 5. Công tác giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường: Tăng cường 

tuyên truyền, quảng bá thu hút khách du lịch. Quản lý tốt công tác bán vé các 

điểm thăm quan du lịch; kiểm tra, giám sát chặt chẽ khách du lịch nhằm đảm 

bảo an toàn cho du khách và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Triển khai 

phương án quảng bá xúc tiến du lịch, các chương trình, sự kiện gắn với du lịch 

sinh thái VQG Hoàng Liên. Chú trọng triển khai các hoạt động hợp tác với vùng 
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Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) trong triển khai các loại hình du lịch thể 

thao mạo hiểm, giáo dục môi trường. Xây dựng tuyến diễn giải GDMT tại khu 

vực Núi Xẻ nhằm phục vụ hoạt động  học tập trải nghiệm của học sinh, sinh 

viên; Thực hiện các chương trình hoạt động về giáo dục môi trường cho cộng 

đồng địa phương và các đối tượng liên quan đến hoạt động du lịch sinh thái, 

nhất là tại các trường học trên địa bàn. 

 6. Công tác cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật: Kịp thời tổ chức 

công tác tiếp nhận, cứu hộ động vật, thực vật; quản lý, bảo vệ và chăm sóc tốt 

các loài động vật, thực vật hiện có. Triển khai các chương trình nhân nuôi và 

phát triển động vật, thực vật kinh tế; cung cấp nguồn giống tiêu chuẩn cho Nhân 

dân địa phương theo chương trình dự án và theo nhu cầu thực tế của địa phương. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức 

bảo tồn động vật, thực vật hoang dã trong Nhân dân địa phương và du khách đến 

thăm quan VQG Hoàng Liên. Triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn tài sản công khu vực trụ sở Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát 

triển sinh vật Hoàng Liên. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪNG QUÝ  

1. Quý I 

1) Tổ chức Hội nghị CCVC năm 2021; Hội nghị tổng kết năm 2020, triển 

khai nhiệm vụ năm 2021; Phát động phong trào thi đua năm 2021;  Đăng ký các 

nội dung làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Triển khai thực hiện 

tốt công tác trực Tết Tân Sửu 2021; Thực hiện chăm lo đời sống cho CCVC, 

người lao động ăn tết tại cơ quan. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ xét nâng lương 

trước thời hạn, xét nâng lương thường xuyên cho CCVC; Chỉ đạo các phòng, 

đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua do cơ quan, các cấp phát động nhân 

các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với 04 lãnh đạo 

trạm Kiểm lâm địa bàn. Triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức, 

tuyển dụng nhân viên kỹ thuật dự án IDEAS, kế hoạch tinh giản biên chế năm 

2021. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT, tham mưu đoàn 

ra đoàn vào. Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, điện nước khu vực trụ sở. 

2) Thực hiện công tác quyết toán kinh phí năm 2020. Thực hiện tốt công 

tác quản lý tài chính, tài sản công, thu chi đúng quy định; đảm bảo hợp lý, tiết 

kiệm, sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước giao. Giải ngân các đề tài, dự án theo 

đúng tiến độ. Lập kế hoạch ngân sách hàng năm của Văn phòng VQG Hoàng 

Liên và 02 Trung tâm. Hoàn thiện hồ sơ trình Quyết toán các công trình xây dựng 

cơ bản. Xây dựng và hoàn thiện Quy chế quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ. Quyết 

toán nguồn vốn chi trả DVMTR năm 2019 (chi năm 2020); Lập dự toán, gửi Sở 

Tài chính, Quỹ Bảo vệ và PTR tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự 

toán kinh phí DVMTR năm 2020 (chi năm 2021). Thực hiện hạng mục xây dựng 

trạm bảo vệ rừng kết hợp nghiên cứu khoa học thuộc Dự án PCCCR cấp bách 

VQG Hoàng Liên năm 2019; Phương án rà soát ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, cấp GCNQSDĐ gắn với giao rừng cho VQG Hoàng Liên. Lập Dự án cho 

thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái: Tại các khu vực Suối 
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Vàng - thác Tình Yêu; Khu vực Ven Hồ Séo Mý Tỷ, Khu vực Suối Hua Be, khu 

vực Suối Thông thôn Dền Thàng, khu vực thôn Séo Trung Hồ xã Bản Hồ. Lập 

phương án liên danh, liên kết phát triển điểm du lịch sinh thái đỉnh Fansipan. 

Thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản 

lý bền vững các Vườn di sản Asean, Pha II - hợp phần Quốc gia Việt Nam. 

 3) Triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án: Nhiệm vụ quỹ gen “ Khai 

thác và phát triển nguồn gen Hoàng Liên gai làm nguyên liệu sản xuất thuốc”, 

Mô hình trồng thử nghiệm Wasabi và Sâm Ngọc Linh,  mô hình vườn rau học 

đường, Dự án “Bảo tồn và phát triển loài Thiết sam, Bách xanh và Hoàng đàn. 

Triển khai dự án IDEAS, GREAT theo kế hoạch. Phối hợp với các đoàn nghiên 

cứu; hướng dẫn đoàn học sinh, sinh viên đến nghiên cứu tham quan học tập tại 

VQG Hoàng Liên. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của nhà 

Bảo tàng đa dạng sinh học, nhà nuôi cấy mô tế bào. 

 4) Hoàn thiện, phê duyệt Phương án PCCCR VQG Hoàng Liên giai đoạn 

2021-2025, kiểm tra công tác PCCCR. Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển 

rừng, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn, kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng, kế 

hoạch sửa chữa, làm mới bảng, biển BVR  năm 2021. Thực hiện trực chốt BVR 

cây Vân sam Fansipan dịp Tết Tân Sửu 2021. Xây dựng kế hoạch, phối hợp 

Công an thị xã Sa Pa, Đội KL cơ động tỉnh Lào Cai tuần tra, kiểm soát, bảo vệ 

rừng dịp Tết Tân Sửu 2021; Kế hoạch BVR trọng điểm tại khu vực Tả Van, Bãi 

sỏi... Xây dựng Hồ sơ thiết kế các công trình lâm sinh năm 2021: Tập trung xây 

dựng hồ sơ thiết kế khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 200 ha; Xây dựng kế hoạch chi 

tiết thực hiện trồng rừng thay thế 60 ha (Nguồn vốn từ Quỹ BV&PTR Việt 

Nam). Thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cộng đồng năm 2021. Hoàn thiện kế 

hoạch chi trả DVMTR năm 2021 nguồn kinh phí năm 2020 của các thôn, tổ 

chức chi trả tiền nâng cao đời sống cho cộng đồng nhận khoán. 

5) Thực hiện tốt công tác quản lý khách du lịch, đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các điểm du lịch hiện có, đặc biệt trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Duy 

tu, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý hồ sơ và tài sản các công trình sửa chữa. Xây 

dựng phương án quảng bá xúc tiến du lịch, các chương trình, sự kiện gắn với du 

lịch sinh thái VQG Hoàng Liên. Tiếp tục đưa vào thử nghiệm mô hình du lịch 

thể thao mạo hiểm trượt thác nước.  

  6) Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Trung tâm Cứu hộ, bảo 

tồn và PTSV Hoàng Liên, đặc biệt trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Tiếp nhận cứu hộ 

động, thực vật hoang dã (nếu có). Lập kế hoạch điều tra đánh giá, bảo tồn 05 loài 

động vật nguy cấp, quý hiếm. Thực hiện mô hình thu thập nhân giống và bảo tồn 

cây Bẩy lá một hoa; mô hình thu thập nhân giống và bảo tồn Sâm Vũ diệp; mô 

hình thu thập nhân giống, trồng và bảo tồn phát triển loài cây Pơ mu. 

2. Quý II 

1) Triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; 

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ xét nâng lương thường xuyên cho CCVC; tham mưu 

điều động, luân chuyển CCCV phù hợp vị trí việc làm. Tổ chức 01 buổi tiếp 
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xúc, đối thoại trực tiếp với người dân xã Tả Van, thị xã Sa Pa. Thực hiện quy 

trình bổ nhiệm lại đối với 02 lãnh đạo trạm Kiểm lâm địa bàn. Chỉ đạo các 

phòng, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua do cơ quan, các cấp phát động 

nhân các ngày lễ lớn trong năm. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, ứng 

dụng CNTT, tham mưu đoàn ra đoàn vào. Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, điện 

nước khu vực trụ sở. Triển khai may đo trang phục; khám sức khỏe cho cán bộ, 

CCVC năm 2021. Triển khai sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt 

động của đơn vị.  

2) Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công, thu chi đúng quy 

định; đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước giao. Giải 

ngân các đề tài, dự án theo đúng tiến độ. Thực hiện hạng mục xây dựng trạm 

BVR kết hợp nghiên cứu khoa học thuộc Dự án PCCCR cấp bách VQG Hoàng 

Liên năm 2019; Hoàn thành Dự án rà soát ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa 

chính, cấp GCNQSDĐ gắn với giao rừng cho VQG Hoàng Liên. Lập Dự án cho 

thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái: Tại các khu vực Suối 

Vàng - thác Tình Yêu; Khu vực Ven Hồ Séo Mý Tỷ, Khu vực Suối Hua Be, khu 

vực Suối Thông thôn Dền Thàng, khu vực thôn Séo Trung Hồ xã Bản Hồ. Lập 

phương án liên danh, liên kết phát triển điểm du lịch sinh thái đỉnh Fansipan. 

Xin chủ trương thực hiện  dự án xây dựng Vườn thực vật, đường tuần tra kết 

hợp du lịch sinh thái Vũng Rồng - Giếng Tiên. Thực hiện các nội dung liên quan 

đến chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản 

Asean, Pha II - hợp phần Quốc gia Việt Nam. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kế 

hoạch thanh tra năm 2021. 

 3) Triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án: Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác 

và phát triển nguồn gen Hoàng Liên gai làm nguyên liệu sản xuất thuốc”, “Khai 

thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Tế tân lá tim”, Mô hình trồng thử nghiệm 

Wasabi và Sâm Ngọc Linh,  mô hình vườn rau học đường; Bảo tồn và phát triển 

loài Thiết sam, Bách xanh và Hoàng đàn. Triển khai thực hiện các đề tài, dự án 

nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt. Triển khai dự án IDEAS, GREAT 

theo kế hoạch. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về nghiên cứu đa 

dạng sinh học VQG Hoàng Liên. Phối hợp với các đoàn nghiên cứu; hướng dẫn 

đoàn học sinh, sinh viên đến nghiên cứu tham quan học tập tại VQG Hoàng 

Liên. Tiến hành đi thực địa điều tra, sưu tầm mẫu thực vật, xác định thêm về 

phân bố, hiện trạng và chụp ảnh 150 loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại VQG 

Hoàng Liên.  

4)  Tổ chức hội nghị ‘Tổng kết công tác quản lý, BVR và PCCCR mùa 

khô năm 2020-2021”. Thực hiện tốt công tác quản lý, BVR và PCCCR; tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát rừng tận gốc; Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các 

công trình thi công trong VQG Hoàng Liên; Triển khai thực hiện kế hoạch bảo 

vệ và phát triển rừng, kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kế hoạch tuần tra kiểm soát 

năm 2021. Triển khai công tác trồng rừng thay thế 60 ha. Chi trả DVMTR cho 

các hạng mục BVR của cộng đồng nhận khoán. Chuẩn bị thi sát hạch nghiệp vụ 

kiểm lâm địa bàn năm 2021. 
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5) Thực hiện tốt công tác quản lý khách du lịch, đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các điểm du lịch hiện có, đặc biệt dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. In ấn túi đựng 

kỷ niệm chương và vinh danh. Triển khai phương án quảng bá xúc tiến du lịch, 

các chương trình, sự kiện gắn với du lịch sinh thái VQG Hoàng Liên. Triển khai 

các hoạt động hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) trong triển 

khai các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, giáo dục môi trường. Tiếp tục đưa 

vào thử nghiệm mô hình du lịch thể thao mạo hiểm trượt thác nước. Sửa chữa 

các biển quảng bá du lịch; sửa chữa cảnh quan thác Tình Yêu, hệ thống đường, 

chòi nghỉ chân, ngắm cảnh, các hạng mục phụ trợ; sửa chữa đường GDMT tại 

khu vực tháp chuông Trạm Kiểm lâm Núi Xẻ. Tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền, tập huấn cho người dân.  

  6) Tiếp nhận cứu hộ động, thực vật hoang dã (nếu có). Xây dựng và thực 

hiện kế hoạch thả động vật sau cứu hộ về tự nhiên. Thực hiện mô hình thu thập 

nhân giống và bảo tồn cây Bẩy lá một hoa; mô hình thu thập nhân giống và bảo 

tồn Sâm Vũ Diệp; mô hình thu thập nhân giống, trồng và bảo tồn phát triển loài 

cây Pơ mu. Xây dựng phương án phát triển cây kinh tế và triển khai nhân giống 

một số loài cây kinh tế tăng thu nhập cho đơn vị. Thường xuyên tuần tra, tuyên 

truyền bảo vệ ANTT, bảo vệ rừng khu vực Trung tâm, phối hợp với các đơn vị 

liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng khu 

vực Trung tâm cho người dân trên địa bàn xã. Tổ chức 04 cuộc Hội nghị tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ động, thực vật hoang dã cho người dân các 

xã vùng lõi VQG Hoàng Liên. 

3. Quý III 

1) Tổ chức hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021”. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ xét nâng lương thường 

xuyên cho CCVC; tham mưu điều động, luân chuyển CCVC phù hợp vị trí việc 

làm. Chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua do cơ quan, 

các cấp phát động nhân các ngày lễ lớn trong năm; tổ chức kỷ niệm 19 năm 

ngày thành lập VQG Hoàng Liên. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, ứng 

dụng CNTT, tham mưu đoàn ra đoàn vào. Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, điện 

nước khu vực trụ sở. Thực hiện sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt 

động của đơn vị. Tổ chức 01 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với CCVC một 

phòng, đơn vị trực thuộc. 

2) Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công, thu chi đúng quy 

định; đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước giao. Giải 

ngân các đề tài, dự án theo đúng tiến độ. Lập dự toán, trình Sở Tài chính thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán thu, chi NSNN năm 2022. Tiếp tục 

triển khai thực hiện Dự án PCCCR Cấp bách VQG Hoàng Liên năm 2019 (Hạng 

mục xây dựng trạm bảo vệ rừng kết hợp nghiên cứu khoa học); Phương án rà 

soát ranh giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất gắn với giao rừng cho VQG Hoàng Liên. Lập Dự án cho thuê môi trường 

rừng để phát triển du lịch sinh thái tại các khu vực Suối Vàng - thác Tình Yêu, 
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khu vực ven Hồ Séo Mý Tỷ, khu vực Suối Hua Be, khu vực Suối Thông thôn 

Dền Thàng, khu vực thôn Séo Trung Hồ xã Bản Hồ. Xin chủ trương thực hiện  

dự án xây dựng Vườn thực vật, đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái Vũng 

Rồng - Giếng Tiên. Thực hiện các nội dung liên quan đến chương trình tài trợ 

nhỏ về bảo tồn và quản lý bền vững các Vườn di sản Asean, Pha II - hợp phần 

Quốc gia Việt Nam. Làm việc theo các nội dung kế hoạch thanh tra năm 2021. 

3) Triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án: Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác 

và phát triển nguồn gen Hoàng Liên gai làm nguyên liệu sản xuất thuốc” “Khai 

thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Tế tân lá tim”, Mô hình trồng thử nghiệm 

Wasabi, Sâm Ngọc Linh,  mô hình vườn rau học đường; Bảo tồn và phát triển 

loài Thiết sam, Bách xanh và Hoàng đàn. Triển khai thực hiện các đề tài, dự án 

nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt. Triển khai dự án IDEAS, GREAT 

theo kế hoạch. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về nghiên cứu đa 

dạng sinh học VQG Hoàng Liên. Phối hợp với các đoàn nghiên cứu; hướng dẫn 

đoàn học sinh, sinh viên đến nghiên cứu tham quan học tập tại VQG Hoàng 

Liên. Tiến hành đi thực địa điều tra, sưu tầm mẫu thực vật, xác định thêm về 

phân bố, hiện trạng và chụp ảnh 150 loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại VQG 

Hoàng Liên. Chế tác các mẫu tiêu bản động vật tiếp nhận bàn giao từ Trung tâm 

Cứu hộ, BT&PTSV Hoàng Liên. 

4) Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuần 

tra, giám sát kiểm tra rừng tận gốc: Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công trình 

thi công trong VQG Hoàng Liên. Tổ chức tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới 

cộng đồng thôn bản vùng lõi VQG Hoàng Liên; Triển khai thực hiện thi công 

các công trình lâm sinh đã được phê duyệt, tiến hành chăm sóc, trồng dặm, 

nghiệm thu trồng rừng. Chi trả kinh phí DVMTR cho các hạng mục BVR của 

cộng đồng nhận khoán. Phát động phong trào thi đua rèn luyện thể dục thể thao, 

kiểm tra thể lực, tham gia hội thao lực lượng Kiểm lâm tỉnh Lào Cai năm 2021. 

5) Thực hiện tốt công tác quản lý khách du lịch, đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các điểm du lịch hiện có. Triển khai phương án quảng bá xúc tiến du 

lịch, các chương trình, sự kiện gắn với du lịch sinh thái VQG Hoàng Liên. Triển 

khai các hoạt động hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) trong 

triển khai các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, giáo dục môi trường. Tiếp tục 

đưa vào thử nghiệm mô hình du lịch thể thao mạo hiểm trượt thác nước. Sửa 

chữa các biển quảng bá du lịch; sửa chữa cảnh quan thác Tình Yêu, hệ thống 

đường, chòi nghỉ chân, ngắm cảnh, các hạng mục phụ trợ; sửa chữa đường 

GDMT tại khu vực tháp chuông Trạm Kiểm lâm Núi Xẻ; sửa chữa trạm dừng 

nghỉ độ cao 2.600 m tuyến Cát Cát - Fansipan. Vẽ pano quảng cáo tuyên truyền 

du lịch, môi trường trên thanh bê tông tường rào tại Trạm Kiểm lâm Núi Xẻ. Tổ 

chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn cho người dân. Tổ chức cuộc thi vẽ 

tranh cho học sinh tại các xã.  

 6) Tiếp nhận cứu hộ động, thực vật hoang dã (nếu có). Thực hiện kế hoạch 

tái thả động vật sau cứu hộ về tự nhiên. Thực hiện mô hình thu thập nhân giống 
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và bảo tồn cây Bẩy lá một hoa; mô hình thu thập nhân giống và bảo tồn Sâm Vũ 

diệp; mô hình thu thập nhân giống, trồng và bảo tồn phát triển loài cây Pơ mu. 

Tổ chức đi thực địa thu thập nguồn gen quý hiếm ngoài tự nhiên phục vụ bảo 

tồn. Thường xuyên tuần tra, tuyên truyền bảo vệ ANTT, bảo vệ rừng khu vực 

Trung tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức 

về công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực Trung tâm cho người dân trên địa bàn 

xã. Tổ chức 04 cuộc Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ động, 

thực vật hoang dã cho người dân các xã vùng lõi VQG Hoàng Liên. 

4. Quý IV 

1) Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng CNTT, tham mưu 

đoàn ra đoàn vào. Đảm bảo an ninh trật tự, PCCC, điện nước khu vực trụ sở. Rà 

soát, hoàn thiện hồ sơ xét nâng lương  thường xuyên cho CCVC; tham mưu điều 

động, luân chuyển CCCV phù hợp vị trí việc làm. Thực hiện công tác sửa chữa, 

mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của đơn vị. Hướng dẫn các phòng, đơn 

vị đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021; xây 

dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tổng kết phong trào thi đua khen 

thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.  

2) Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công, thu chi đúng quy 

định; đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước giao. Giải 

ngân các đề tài, dự án theo đúng tiến độ. Lập dự toán, trình Sở Tài chính thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán thu, chi NSNN năm 2022. Hoàn thiện 

hồ sơ quyết toán chi thường xuyên năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự 

án PCCCR Cấp bách VQG Hoàng Liên năm 2019 (Hạng mục xây dựng trạm 

bảo vệ rừng kết hợp nghiên cứu khoa học); Phương án rà soát ranh giới, đo đạc, 

lập bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng 

cho VQG Hoàng Liên. Lập Dự án cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch 

sinh thái tại các khu vực Suối Vàng - thác Tình Yêu, khu vực Ven Hồ Séo Mý 

Tỷ, khu vực Suối Hua Be, khu vực Suối Thông thôn Dền Thàng, khu vực thôn 

Séo Trung Hồ xã Bản Hồ. Xin chủ trương thực hiện  dự án xây dựng Vườn thực 

vật, đường tuần tra kết hợp du lịch sinh thái Vũng Rồng - Giếng Tiên. Thực hiện 

các nội dung liên quan đến chương trình tài trợ nhỏ về bảo tồn và quản lý bền 

vững các Vườn di sản Asean, Pha II - hợp phần Quốc gia Việt Nam. 

3) Triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án: Nhiệm vụ quỹ gen “Khai thác 

và phát triển nguồn gen Hoàng Liên gai làm nguyên liệu sản xuất thuốc”, “Khai 

thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Tế tân lá tim”, Mô hình trồng thử nghiệm 

Wasabi, Sâm Ngọc Linh,  mô hình vườn rau học đường; Bảo tồn và phát triển loài 

Thiết sam, Bách xanh và Hoàng đàn. Triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên 

cứu khoa học sau khi được phê duyệt. Triển khai dự án IDEAS, GREAT theo kế 

hoạch. Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế về nghiên cứu đa dạng sinh 

học VQG Hoàng Liên. Phối hợp với các đoàn nghiên cứu; hướng dẫn đoàn học 

sinh, sinh viên đến nghiên cứu tham quan học tập tại VQG Hoàng Liên.  

4) Kiện toàn BCĐ, tổ xung kích, tổ BVR xã, thôn; điều chỉnh bổ sung 
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phương án BVR, PCCCR mùa khô hanh 2021-2022; Triển khai thực hiện công 

tác trực PCCCR trong những ngày thời tiết hanh khô nắng nóng. Triển khai thực 

hiện, kiểm tra việc thi công các công trình lâm sinh đã được phê duyệt. Triển 

khai thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, kế hoạch tổ chức tuyên 

truyền,  tập huấn, kế hoạch tuần tra kiểm soát năm 2021. Tham gia tổng kết quy 

chế phối hợp năm 2021 giữa các Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, Sa Pa, Tân Uyên, 

Tam Đường và các Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên, Tam Đường tổ 

chức tại Hạt Kiểm lâm Tân Uyên. 

5) Thực hiện tốt công tác quản lý khách du lịch, đảm bảo vệ sinh môi 

trường tại các điểm du lịch hiện có. Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý hồ sơ 

và tài sản các công trình sửa chữa. Triển khai phương án quảng bá xúc tiến du 

lịch, các chương trình, sự kiện gắn với du lịch sinh thái VQG Hoàng Liên. Triển 

khai các hoạt động hợp tác với vùng Nouvelle Aquitaine (Cộng hòa Pháp) trong 

triển khai các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm, giáo dục môi trường. Tiếp tục 

đưa vào thử nghiệm mô hình du lịch thể thao mạo hiểm trượt thác nước. Sửa 

chữa các biển quảng bá du lịch; sửa chữa cảnh quan Thác tình yêu, hệ thống 

đường, chòi nghỉ chân, ngắm cảnh, các hạng mục phụ trợ; Vẽ pano quảng cáo 

tuyên truyền du lịch, môi trường trên thanh bê tông tường rào tại Trạm Kiểm 

lâm núi xẻ. Tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho học sinh tại các xã; hỗ trợ kinh phí 

mua bộ công cụ GDMT, trò chơi cho học sinh. 

 6) Tiếp nhận cứu hộ động, thực vật hoang dã (nếu có). Thực hiện mô hình 

thu thập nhân giống và bảo tồn cây Bẩy lá một hoa; mô hình thu thập nhân 

giống và bảo tồn Sâm Vũ diệp; mô hình thu thập nhân giống, trồng và bảo tồn 

phát triển loài cây Pơ mu. Thường xuyên tuần tra, tuyên truyền bảo vệ ANTT, 

bảo vệ rừng khu vực Trung tâm, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực Trung tâm cho 

người dân trên địa bàn xã.  

Căn cứ nội dung Chương trình công tác năm 2021 của VQG Hoàng 

Liên, thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động triển khai, phối hợp 

thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 

Giao Phòng Tổ chức Hành chính theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo, 

tham mưu Giám đốc VQG Hoàng Liên xem xét, giải quyết các nhiệm vụ mới 

phát sinh, đột xuất và những nội dung thảo luận tại các buổi họp giao ban./.  

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai; 

- Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, Tài chính; 

- Thị ủy, UBND thị xã Sa Pa; 

- BGĐ; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

  

Nguyễn Hữu Hạnh 
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