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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành bảng giá dịch vụ cho thuê nhà chòi, lều, võng và bàn ăn tại 

 các điểm du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo  

 

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 
 

Căn cứ Luật giá năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 

và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính 

quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ; 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC; 

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

Rịa- Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo;  

Xét đề nghị của Phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường tại Tờ 

trình số 13/TTr-DLST ngày 28/4/2021 về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ cho 

thuê nhà chòi (bao gồm bàn, ghế), lều, võng và bàn ăn tại các Trạm Kiểm lâm 

Vườn quốc gia Côn Đảo. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ cho thuê nhà 

chòi (bao gồm bàn, ghế), lều, võng và bàn ăn tại các điểm du lịch sinh thái Vườn 

quốc gia Côn Đảo (khu vực tại các Trạm kiểm lâm). Bảng giá dịch vụ này có hiệu 

lực kể từ ngày ký, giá dịch vụ cho thuê nhà chòi tại Quyết định này thay thế  giá 

dịch vụ cho thuê nhà chòi tại Quyết định số 362/QĐ-VQG ngày 15/12/2020 của 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.  
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Điều 2. Giao phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường chủ trì, phối 

hợp với các bộ phận liên quan tổ chức niêm yết giá, kiểm tra, thu, chi, quyết toán 

các dịch vụ tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng phòng Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các phòng chuyên môn, bộ phận trực thuộc 

Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính ;  

- UBND huyện Côn Đảo; 

- Phòng TC-KH huyện CĐ; 

- BQL khu du lịch quốc gia Côn Đảo; 

- Các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn huyện; 

- Ban Giám đốc Vườn; 

- Các PCM, HKL; 

- Website condaopark.com.vn; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đình Huệ 
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BẢNG GIÁ 
DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÀ CHÒI (BAO GỒM BÀN, GHẾ), LỀU, VÕNG 

VÀ BÀN ĂN THUỘC TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÁC 

TRẠM KIỂM LÂM, VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-VQG ngày       /5/2021  

của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo)  
 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính 
Mức giá 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

1 
Dịch vụ cho thuê nhà chòi có sức chứa dưới 10 

người/01 lần thuê (Bao gồm bàn, ghế) tại các 

Trạm Kiểm lâm 

Lượt (Tối 

đa 04 giờ) 
300.000 

 

2 
Dịch vụ cho thuê nhà chòi có sức chứa từ 10 

người trở lên/01 lần thuê (Bao gồm bàn, ghế) 

tại các Trạm Kiểm lâm 

Lượt (Tối 

đa 04 giờ) 
500.000 

 

3 
Dịch vụ cho thuê bàn ăn sức chứa dưới 05 

người/01 lần thuê (bàn nhỏ) tại các Trạm Kiểm 

lâm 

Lượt (Tối 

đa 04 giờ) 
100.000 

 

4 
Dịch vụ cho thuê bàn ăn sức chứa từ 05 - 10 

người/01 lần thuê (bàn vừa) tại các Trạm Kiểm 

lâm 

Lượt (Tối 

đa 04 giờ) 
200.000 

 

5 
Dịch vụ cho thuê bàn ăn sức chứa trên 10 

người/01 lần thuê (bàn lớn) tại các Trạm Kiểm 

lâm 

Lượt (Tối 

đa 04 giờ) 
300.000 

 

6 
Dịch vụ cho thuê võng ngủ qua đêm 

Lượt/ 

người/ đêm 
100.000 

 

7 
Dịch vụ cho thuê lều ngủ qua đêm 

Lượt/ 

người/ 

đêm 

150.000 
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