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Côn Đảo, ngày        tháng       năm 2022 
 

 

        Kính gửi:  

    - Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo; 

    - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

    - Ban quản lý Cảng Bến Đầm; 

    - Trung tâm bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo; 

    - Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo; 

    - Công an huyện; 

    - Đồn Biên phòng Côn Đảo; 

    - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; 

    - Ban quản lý Công trình công cộng; 

    - Trưởng 09 khu dân cư; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch trên địa bàn. 

 

Theo nội dung Công văn số 092/VSVT-2022 ngày 21/9/2022 của Đại lý 

Hàng hải Vũng Tàu về việc xin hỗ trợ tàu khách quốc tế Le Laperouse vào Côn 

Đảo; ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 

252/ĐL-VT ngày 25/10/2022 của Đại lý Hàng hải Vũng Tàu (VOSA VUNGTAU) 

về việc thông báo tàu khách quốc tế đến Côn Đảo; theo đó: 

- Tàu dự kiến đến khu vực vịnh Bến Đầm, Côn Đảo vào lúc 7 giờ 00 ngày 11 

tháng 11 năm 2022 để hành khách đi tham quan du lịch; dự kiến tàu rời Côn Đảo 

vào lúc 18h30 cùng ngày đi Malaysia.  

- Số lượng hành khách khoảng 100 người; số lượng thuyền viên khoảng 118 

người. 

- Nơi cập bến tại Côn Đảo: Khu neo đậu tránh trú bão Bến Đầm. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đón khách du lịch trên tàu quốc tế Le 

Laperouse, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến tham quan Côn Đảo. Ủy ban 

nhân dân huyện Côn Đảo có ý kiến như sau: 

  1. Giao Ban quản lý Cảng Bến Đầm 

 - Chỉnh trang khu vực cảng tránh trú bão, sắp xếp, bố trí các tàu thuyền đang 

neo đậu tại cảng tránh trú bão sao cho phù hợp và đảm bảo trật tự mỹ quan khu vực 

cảng tránh trú bão trong thời gian đón tàu quốc tế Le Laperouse vào ngày 

11/11/2022. Hoàn thành trước 18h00 ngày 10/11/2022. 

- Chủ động liên hệ Công ty ViVu Journeys Việt Nam về việc cung cấp biển 

số xe (hoặc tên tài xế) đón khách để điều hành xe ra vào cảng hợp lý (hạn chế taxi, 
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xe điện và các loại xe khác ra vào cảng tránh trú bão để đảm bảo an ninh trật tự 

trong thời gian đón khách).  

2. Đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh 

đối với khách du lịch trên tàu quốc tế nhanh chóng, tạo thuận lợi cho khách du lịch 

trong quá trình tham quan Côn Đảo. Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên 

quan đảm bảo an ninh trật tự tại cảng khi có tàu du lịch quốc tế vào. 

3. Đề nghị đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo phối hợp 

với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải tại cảng và khách 

du lịch tàu biển. 

4. Giao Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo 

 - Chủ trì, là đầu mối liên hệ làm việc với Công ty lữ hành, đại diện hãng tàu, 

đại diện Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo nắm số lượng khách lên đảo 

tham quan theo các chương trình và tham quan tự do. 

- Giới thiệu cung cấp thông tin thời gian, địa điểm cụ thể về sự kiện tổ chức 

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi yến năm 2022 đến Công ty lữ hành để sắp xếp 

chương trình tham quan cho khách quốc tế khi đến Côn Đảo. 

 - Cử nhân viên đón tiếp tặng ấn phẩm du lịch Côn Đảo cho khách quốc tế 

nhằm giới thiệu và cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh du lịch Côn Đảo. 

- Cung cấp thông tin tàu quốc tế cập cảng Côn Đảo cho Đài Truyền thanh – 

Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, các Báo, Đài, Công ty truyền thông ra 

Côn Đảo ghi hình, lấy tin, làm phóng sự nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch 

Côn Đảo; ghi hình, đưa tin lên website du lịch Côn Đảo và các trang mạng xã hội 

đơn vị đang quản lý. 

 5. Giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

 - Tận dụng lại bảng “Chào mừng quý khách đến Côn Đảo – Hẹn gặp lại 

quý khách” song ngữ Việt – Anh, gắn bảng chào đón tại vị trí chào đón tàu quốc 

tế đợt 1 ngày 01/10/2022; hoàn thành trước ngày 11/11/2022. 

 - Tổ chức phóng viên ghi hình, phóng sự, lấy tin đăng tải trên website của 

Ủy ban nhân dân huyện. 

6. Đề nghị Trung tâm bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo 

 Sắp xếp, cử nhân viên thuyết minh tiếng Anh phục vụ khách quốc tế đến 

tham quan các di tích theo chương trình tham quan của đoàn.  

 7. Đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo 

 Phối hợp Công ty lữ hành đang tổ chức hoạt động kinh doanh tại Hòn Cau, 

Hòn Bảy Cạnh… phục vụ khách tham quan chu đáo, chuyên nghiệp; đảm bảo công 

tác an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian 

đoàn tham quan.  

 8. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 
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- Có kế hoạch chỉnh trang khuôn viên cơ sở; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn 

cho du khách; đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường; 

thực hiện đăng ký giá và bán đúng giá niêm yết theo quy định góp phần quảng bá 

hình ảnh du lịch Côn Đảo đến với du khách.  

- Tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường 

liên kết, xây dựng các chương trình khuyến mại, nâng cao chất lượng dịch vụ, giới 

thiệu các sản phẩm mới để phục vụ du khách. 

 9. Đề nghị Công an huyện phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Côn 

Đảo, Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo và các đơn vị liên quan 

tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong thời gian đoàn khách 

đến Côn Đảo. 

10. Đề nghị Ban quản lý Công trình công cộng tăng cường kiểm tra vệ 

sinh môi trường các tuyến đường trên địa bàn huyện, đảm bảo sạch đẹp, mỹ quan. 

11. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 2, Phòng Tài chính – Kế hoạch, 

Phòng Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát việc chấp hành quy định về giá để mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh 

du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá 

niêm yết; không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, đầu cơ kiếm lời bất chính, 

ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của địa phương.  

12. Trưởng 09 Khu dân cư vận động người dân dọn dẹp vệ sinh sạch đẹp 

khu vực quản lý, không tập kết rác thải ngoài công viên, lề đường, không thả rong 

gia súc, vận động người dân văn minh lịch sự trong giao tiếp, bán hàng góp phần 

tạo môi trường du lịch văn minh thân thiện, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nội dung Công văn này./.  

 
Nơi nhận:                                  
- Như trên; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);                                                        

- Sở Du lịch; 

- TTr: Huyện ủy; Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại lý Hàng hải Vũng Tàu; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du 

lịch (Ban quản lý khu du lịch quốc gia gửi văn 

bản); 

- Lưu: VT, KDLQG. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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