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Số: 07/TB-VQG

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v tăng cường quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy
và thực tập tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017 được Quốc hội
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua;
Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận
nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen;
Căn cứ Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 12/09/2013 của UBND
tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định về việc tiếp và làm việc với các đoàn khách
nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,
Vườn quốc gia (VQG) Bidoup – Núi Bà thông báo về việc tăng cường
quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại VQG
Bidoup – Núi Bà như sau:
1. Đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động nghiên cứu
khoa học, giảng dạy và thực tập tại VQG Bidoup – Núi Bà
- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về nghiên cứu khoa học, giảng
dạy, thực tập trong VQG theo Quy định tại Khoản d Điều 52, Điều 53 của Luật
Lâm nghiệp năm 2017 và Điều 13 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày
16/11/2018 của Chính phủ, cụ thể:
+ Các tổ chức, cá nhân thực hiện việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy và
thực tập tại VQG phải có đề cương nghiên cứu, giảng dạy, thực tập, kèm theo kế
hoạch thực hiện (trong đó ghi rõ dự kiến thời gian, địa điểm, thành phần tham
gia) và các hồ sơ phải có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (Bản chính).
Các hồ sơ phải gửi trước ít nhất 10 ngày (làm việc) để đơn vị xem xét, giải quyết
theo quy định.
+ Trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng
dạy, thực tập tại VQG phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy chế quản
lý rừng và đảm bảo đúng thời gian, chương trình, thành phần làm việc như đăng
ký. Đồng thời phải ký cam kết và tự chịu trách nhiệm về an toàn cho cá nhân và
các thành viên tham gia nghiên cứu. Tùy theo tình hình cụ thể, VQG Bidoup –
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Núi Bà sẽ cử công chức hoặc viên chức giám sát các hoạt động nghiên cứu,
giảng dạy, thực tập theo quy định.
+ Sau khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học tại VQG, các tổ chức,
cá nhân phải thực hiện chế độ báo cáo kết quả nghiên cứu, trong đó báo cáo kết
quả sơ bộ gửi chậm nhất 7 ngày và báo cáo chính thức gửi chậm nhất 3 tháng
sau khi kết thúc chương trình nghiên cứu tại VQG.
- Việc thu mẫu (nếu có): phải tuân thủ đúng quy định tại mục D, điều 52
của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và quy định về quản lý tiếp cận nguồn gen và
chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen theo Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của
Chính phủ.
- Đối với các đoàn nghiên cứu người nước ngoài hoặc có người nước
ngoài tham gia phải tuân thủ đúng các quy định về công tác ngoại vụ theo quy
định tại Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 12/09/2013 của UBND tỉnh
Lâm Đồng. Việc lưu trú qua đêm của người nước ngoài tại các Trạm Kiểm lâm
hoặc trong rừng phải có ý kiến cho phép của cấp có thẩm quyền và phải tuân thủ
đúng các quy định về lưu trú đối với người nước ngoài.
- Các báo cáo, ấn phẩm, bài báo… được xuất bản có nội dung liên quan từ
các kết quả nghiên cứu tại VQG phải đảm bảo tính khoa học, tính khách quan,
tính trung thực và phải có ý kiến tham vấn của VQG Bidoup – Núi Bà đối với
các nội dung có thể ảnh hưởng tiêu cực đến một số chương trình hoạt động của
VQG. Sau khi được công bố, xuất bản đề nghị các tác giả phải chia sẻ thông tin
cho VQG để tổng hợp.
- Về chi nghiên cứu khoa học tại VQG Bidoup – Núi Bà bao gồm các chi
hỗ trợ hướng dẫn hiện trường nghiên cứu khoa học và các chi phí khác như thuê
trang thiết bị, dụng cụ nghiên cứu, … thực hiện theo các quy định hiện hành.
Việc thu, quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học được thực hiện theo Đề
án tăng nguồn thu và sử dụng nguồn thu từ một số dịch vụ hệ sinh thái của Vườn
quốc gia Bidoup – Núi Bà đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết
định số 2393/2014/QĐ-UBND.
2. Đối với Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế rừng nhiệt đới
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin phép của các đoàn đến nghiên cứu, giảng
dạy, thực tập để tham mưu Ban Giám đốc Vườn quốc gia xem xét, quyết định.
- Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và giám sát các hoạt động nghiên
cứu, giảng dạy, thực tập tại đơn vị.
- Thực hiện các thủ tục ngoại vụ cho các đoàn nghiên cứu khoa học có
người nước ngoài.
- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả làm việc của các đoàn nghiên cứu theo
quy định.
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- Cử viên chức của Trung tâm quản lý, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt
động nghiên cứu, giảng dạy, thực tập của các đoàn tại đơn vị.
3. Đối với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia
- Phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy,
thực tập tại đơn vị khi được yêu cầu.
- Kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện các
hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và thực tập trái phép trong Vườn quốc gia.
- Hướng dẫn các Trạm Kiểm lâm thực hiện đúng các quy định về lưu trú
đối với các tổ chức, cá nhân lưu trú qua đêm tại các Trạm Kiểm lâm hoặc trong
rừng.
4. Đối với Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường
- Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới hướng dẫn
các đoàn khách nghiên cứu, giảng dạy, thực tập thực hiện các thủ tục xin phép
nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập khi cần thiết.
- Hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục cho các đoàn nghiên cứu, giảng dạy, thực
tập lưu trú tại nhà nghỉ của Trung tâm.
Trên đây là Thông báo về việc tăng cường quản lý các hoạt động nghiên
cứu khoa học, giảng dạy và thực tập tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, đề
nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc VQG, các tổ chức và cá nhân
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu, giảng
dạy, thực tập tại VQG;
- Ban Giám đốc VQG;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các trạm Kiểm lâm;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lương Minh
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BẢN CAM KẾT
(V/v chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học,
giảng dạy và thực tập tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà)
Kính gửi: Ban Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.
Tên tôi là: ………………………………………………………………………
Số CMTND/Hộ chiếu: …………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………...
Nơi làm việc: …………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………Email:………………………………
Đại diện cho đoàn nghiên cứu gồm …….thành viên (có danh sách kèm theo).
Sau khi nghiên cứu các quy định về thực hiện nghiên cứu khoa học, giảng dạy và thực
tập tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tôi xin cam kết như sau:
1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực
tập trong VQG theo quy định tại Khoản d Điều 52, Điều 53 của Luật Lâm nghiệp
năm 2017 và Điều 13 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính
phủ.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về thu mẫu trong VQG (nếu có) theo quy
định tại mục D, điều 52 của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và quy định về quản lý
tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen theo Nghị định số
59/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Tuân thủ đúng các quy định về đăng ký lưu trú của địa phương và thực hiện đúng
các quy định về công tác ngoại vụ theo quy định tại Quyết định số 44/2013/QĐUBND ngày 12/09/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
4. Tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn cho bản thân và các thành viên của đoàn
tham gia nghiên cứu và chịu sự giám sát trực tiếp của VQG Bidoup – Núi Bà trong
quá trình thực hiện các hoạt động nghiên cứu tại VQG.
5. Tuân thủ đúng chế độ báo cáo kết quả nghiên cứu (báo cáo kết quả sơ bộ gửi chậm
nhất 7 ngày và báo cáo chính thức gửi chậm nhất 3 tháng sau khi kết thúc chương
trình nghiên cứu).
6. Các báo cáo/ấn phẩm/bài báo… được xuất bản có nội dung liên quan từ các kết
quả nghiên cứu tại VQG đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học, tính khách quan,
tính trung thực và sẽ xin ý kiến tham vấn trước với VQG Bidoup – Núi Bà đối với
các nội dung có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý bảo vệ rừng của
VQG. Sau khi được công bố, xuất bản sẽ chia sẻ thông tin cho VQG để tổng hợp.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của mình!

Lâm Đồng, ngày …… tháng …… năm……....
ĐẠI DIỆN ĐOÀN NGHIÊN CỨU
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KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY VÀ THỰC TẬP
TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ
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Công việc

Thời gian dự
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Địa điểm thực
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rõ đến cấp Trạm
Kiểm lâm/Tiểu
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Thành phần tham gia
dự kiến

Ghi chú

Lâm Đồng, ngày …… tháng …… năm……....
ĐẠI DIỆN ĐOÀN NGHIÊN CỨU

