
 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              BAN QUẢN LÝ  Độc lập -Tự do - Hạnh phúc           

  VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO  

              Số:         /QĐ-VQG                           Côn Đảo, ngày         tháng 10 năm 2021 
    

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định Bảo vệ sinh cảnh, bãi đẻ của Rùa biển  

gắn với hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo 

 
 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo 

tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; 

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Côn 

Đảo đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BQLVQG ngày 13/3/2017 của Giám đốc Ban 

quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo về việc ban hành Quy trình kỹ thuật và phương 

pháp quản lý bảo tồn rùa biển; 

Xét đề nghị của phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế tại Công văn số 76/HTQT 

ngày 14 tháng 10 năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định bảo vệ sinh cảnh, bãi 

đẻ của Rùa biển gắn với hoạt động du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

Bãi bỏ Quyết định số 191/QĐ-BQLVQG ngày 20/7/2017 và các quy định có 

liên quan về công tác bảo tồn rùa biển gắn với hoạt động du lịch sinh thái kể từ ngày 

quyết định này có hiệu lực. 

https://hethongphapluat.com/docs/go/23c0f8ed9172127ea73266c059a06583/
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Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp 

tác quốc tế, Trưởng các phòng chuyên môn; Hạt trưởng, các Trạm trưởng Trạm 

Kiểm lâm và cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở NN&PTNT (bc); 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở Du lịch;  

- UBND huyện Côn Đảo; 

- Các cơ quan, đơn vị, BĐH các KDC trên địa bàn 

huyện Côn Đảo; 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch lữ hành;     

- Chủ các phương tiện thủy nội địa vận chuyển 

khách du lịch; 

- Giám đốc; Phó Giám đốc; 

- Website condaopark.com.vn; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

     

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Pho 

  

                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          

   



 

QUY ĐỊNH  
    BẢO VỆ SINH CẢNH, BÃI ĐẺ CỦA RÙA BIỂN GẮN VỚI HOẠT ĐỘNG 

DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-VQG ngày 15/10/2021) 

  

 I. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Quy định này áp dụng đối với khách du lịch thăm quan rùa biển, các chủ phương tiện 

thủy vận chuyển khách và nhân viên kiểm lâm. Khách xem rùa đẻ, thả hoặc xem thả rùa con về 

biển phải nộp phí thăm quan danh lam thắng cảnh và các dịch vụ đi kèm theo quy định hiện 

hành, đồng thời phải tuân theo hướng dẫn của nhân viên kiểm lâm. 

- Các địa điểm tổ chức hoạt động du lịch sinh thái xem rùa đẻ, thả rùa con về biển  thuộc 

Vườn quốc gia Côn Đảo gồm có: Bãi Cát Lớn – hòn Bảy Cạnh; Bãi Dương – hòn Bảy Cạnh; 

Bãi Cát Lớn -  Hòn Cau; Bãi Cát Lớn – Hòn Tre Lớn; Bãi Cát  – Hòn Tài. 

- Từ ngày 01/4 đến ngày 31/10 hằng năm, ngừng các hoạt động đi lại trên bãi và vùng 

nước biển phía trước các bãi đẻ của rùa biển (từ bờ ra khơi 1.000m) kể từ 15 giờ đến 08 giờ 

sáng hôm sau. Riêng vùng nước phía trước bãi Cát lớn – hòn Bảy Cạnh các phương tiện thủy 

không neo đậu, không hoạt động 24/24 giờ trong khoảng thời gian trên; Vị trí cho các phương 

tiện thủy neo đậu trong khoảng thời gian này là tại bãi Bờ Đập-Hòn Bảy Cạnh. 

II. QUY ĐỊNH XEM RÙA ĐẺ VÀ THẢ RÙA CON VỀ BIỂN 

- Người xem rùa đẻ và thả rùa con về biển được chia thành nhóm nhỏ theo sự sắp xếp, bố 

trí của Trạm trưởng trạm kiểm lâm. 

- Không mặc áo phản quang, không gây tiếng ồn khu vực bãi đẻ của rùa biển, không đến 

gần khi rùa đang từ biển bò lên, di chuyển nhẹ nhàng đến phía sau rùa mẹ. 

- Không cầm, nắm hay chạm vào rùa mẹ, trứng rùa và rùa con. 

- Không sử dụng đèn pin hoặc các vật dụng phát sáng khác; cử 01 người đại diện cho 

nhóm chụp hình, quay video khi xem rùa, thả rùa. 

- Rùa con nở trong đêm phải được thả về biển muộn nhất trước 08 giờ sáng hôm sau. 

- Người xem rùa, thả rùa đi theo nhóm, thành hàng xuống bãi biển; thả rùa đúng nơi quy 

định; không chen, lấn bước qua khu vực giới hạn an toàn cho rùa con, không dẫm, đạp lên rùa 

con; không bơi lội theo khi rùa con bơi ra biển. 

III. SỐ LƯỢNG KHÁCH THĂM QUAN (SỨC CHỨA) TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM 

Nhằm bảo vệ sinh cảnh đẻ trứng của rùa biển và phát triển đồng bộ sản phẩm du lịch các 

đảo nhỏ phục vụ tốt du khách, quy định số lượng khách thăm quan tại các điểm như sau: 

Số 

TT 
Địa điểm 

Số lượng khách tối đa  

(Ban ngày) 

Số lượng khách tối đa  

(Ban đêm) 

1 Bãi Cát Lớn – hòn Bảy Cạnh 50 người/thời điểm 50 người/đêm 

2 Bãi Cát Lớn - Hòn Cau 50 người/thời điểm 50 người/đêm 

3 Bãi Dương – hòn Bảy Cạnh Tạm thời chưa quy định 20 người/đêm 

4 Bãi Cát Lớn – Hòn Tre Lớn Tạm thời chưa quy định 20 người/đêm 

5 Bãi Cát – Hòn Tài Tạm thời chưa quy định 20 người/đêm 

Người nào vi phạm các quy định trên tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị nhắc nhở, hướng 

dẫn hoặc xử lý vi phạm theo quy định hiện hành./. 

 

 

 

 

 

 

Khách tham quan du lịch, các chủ phương tiện vận chuyển khách liên hệ với: Phòng Du lịch sinh thái- 

Giáo duc môi trường hoặc các Trạm Kiểm lâm sở tại (Điện thoại: (0254) 3.830.669 – 0983830669) để 

được hướng dẫn, bố trí sắp xếp kế hoạch tham quan đúng với các quy định trên.  

Email: sale@condaopark.com.vn. Website: www.condaopark.com.vn; condaoecotourism.com 

Website: www.condaopark.com.vn 

mailto:sale@condaopark.com.vn
http://www.condaopark.com.vn/
http://www.condaopark.com.vn/



