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1. Tình hình chung
Quyết định 744/QĐ-TTg ngày
18/6/2018 phê duyệt quy hoạch
tổng thể phát triển KDLQGMCM,
tỉnh Cà Mau đến năm 2030

13/12/2013 Ban thư ký công ước
Ramsar công nhận Khu Ramsar
thế giới Mũi Cà Mau

26/5/2009 UNESCO công nhận Khu
dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà
Mau

14/7/2003 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định
số 142/2003/QĐ-TTg về việc chuyển khu bảo
tồn thiên nhiên Đất Mũi thành Vườn Quốc gia
Mũi Cà Mau

Tổng diện tích 41.862 ha:
Phần đất liền là 15.262 ha (36,5%
tổng diện tích).
Diện tích đất có rừng là: 9.535,6
ha. Trong đó: (1) Rừng tự nhiên:
8.452,32 ha chiếm 88,64 %; (2)
Rừng trồng: 1.083,2 chiếm 11,36
%
- PK bảo vệ nghiêm ngặt : 12.203
ha (29,2%)
- PK phục hồi sinh thái : 2.859 ha
(6,8%)
- PK hành chính - dịch vụ: 200 ha
(0,75%)
Phân khu bảo tồn biển: 26.600 ha
(63,5%)
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CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG

Bãi bồi biển tây
Hệ sinh thái rừng ngập mặn

Hệ sinh thái rừng ngập mặn

Bãi bồi biển Tây
Đường Hồ Chí Minh
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2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM
ĐỐC

PHÓ GIÁM
ĐỐC

Đơn vị trực thuộc
Ban quản lý du lịch
Vườn Quốc gia Mũi
Cà Mau

ĐỘI
CƠ
ĐỘNG

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 1

Phòng Quản
lý, bảo vệ tài
nguyên thiên
nhiên

Phòng Hành
chính – Tổng
hợp

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 2

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 3

PHÓ GIÁM
ĐỐC

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 4

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 5

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 6

Phòng Khoa
học và Bảo
tồn tài
nguyên thiên
nhiên

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 7

ĐỘI
QLBV
TNTN
SỐ 8

3. Giải pháp thực hiện quản lý bảo vệ tài nguyên
thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học
Quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là công việc luôn
được ưu tiên thực hiện và là nhiệm vụ chính của toàn đơn vị,
công tác bảo tồn đa dạng sinh học được kết hợp với công tác
quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, để thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã và đang thực
hiện những nội dung chủ yếu như sau:
1. Đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở,
ngành cấp tỉnh và UBND các cấp trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ như: tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn xử lý
kịp thời các hoạt động khai thác, tàng trữ, mua bán, vận
chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật
trên địa bàn quản lý.
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2. Thành lập Đội kiểm tra liên ngành (gồm: Công an, Quân
sự, Quản lý thị trường, Kiểm ngư, v.v.
3. Thành lập các Đội quản lý bảo vệ rừng các thôn (ấp).

Cóc đỏ (Lumnitzera littorea)

Dù dì hung (Ketupa ketupu)

4. Về tài chính được cấp VQG Mũi Cà Mau
Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau là đơn vị hành chính sự nghiệp do ngân sách
nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên và chi đầu tư. Được phần làm
các nguồn chính như sau:
1. Kinh phí hoạt động thường xuyên từ năm 2018, 2019 và 2020 = 29.968
tr đồng (gồm: quỹ lương và kinh phí hoạt động)
2. Kinh phí hoạt động không thường xuyên từ năm 2018, 2019 và 2020 =
22.920 tr đồng (khoán bảo vệ rừng: mua sắm thiết bị, nhiên liệu hoạt động,
kinh phí phối hợp, … )
Chi tiết theo bảng sau:
Năm

Nguồn KP hoạt
động thường xuyên
(triệu đồng)

Nguồn KP hoạt động
không thường xuyên
(triệu đồng)

2018

10.926

6.138

2019

8.862

6.961

2020

10.180

9.821

Ghi chú
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5. Các khó khăn về chính sách liên quan
đếnVQG Mũi Cà Mau
Về con người:
VQG Mũi Cà Mau được giao quản lý bảo vệ, phục hồi và
phát triển trên hai hợp phần đất liền (15.262 ha) và ven
biển (26.600 ha) nhưng hiện nay về bộ máy tổ chức của lực
lượng trực tiếp quản lý bảo vệ chỉ áp dụng đối với diện tích
đất liền ( … người). Hiện nay BGĐ Vườn vận dụng sử
dụng con người này để phục vụ quản lý phần ven biển.

Về kinh phí:
- Hiện nay VQG Mũi Cà Mau sử dụng nguồn kinh phí
khoán bảo vệ rừng và quản lý bảo vệ phần ven biển.
- Kinh phí hoạt động thường xuyên tính theo đầu biên
chế
- Kinh phí khoán bảo vệ rừng chỉ tính cho phần diện tích
đất liền.
=> Vì vậy, đơn vị nhận thấy trong thời gian qua gặp khó
khăn trong quá trình điều hành để thực hiện nhiệm vụ
được giao.
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6. Giải pháp khắc phục khó khăn về chính sách liên
quan đến VQG Mũi Cà Mau
- Các Bộ, ngành trung ương và địa phương đề xuất cấp
có thẩm quyền xem xét văn bản nguồn hướng dẫn các
VQG, KBT có phần diện tích ven biển về: con người,
kinh phí, …
- Chính sách hỗ trợ khoán quản lý rừng đặc dụng bình
quân 300.000 đồng/ha (QĐ số 38/2016/QĐ-TTg ngày
14/9/2016) mức cụ thể do UBND tỉnh quyết định. Đơn vị
đề xuất 450.000 đồng/1ha (khoản 6, điều 1, QĐ số
120/QĐ-TTg ngày 22/01/2020)

7. Giải pháp phục hồi và phát triển rừng
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Tuần
tra, nhận
kiểm
tra vệ
bảo
vệngười
rừngdân
Phốinâng
hợpcao
tuần
tra bảo
rừng
Tập huấn
thức
cho
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Tái sinh tự nhiên

Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

3. Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau
1. Du lịch sinh thái
dựa vào cộng đồng
2. Tuyến xuyên rừng
Vườn Quốc gia
Mũi Cà Mau

-Bờ kè chắn sóng
- Mốc điểm cuối đường Hồ
Chí Minh
- Cột cờ Mũi Cà Mau
- Cột Mốc tọa độ quốc gia
GPS 0001

- Biểu tượng mũi tàu
- Đền thờ Lạc Long Quân và
Tượng Mẹ
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CÁC ĐIỂM DU LỊCH
CỘNG ĐỒNG:

Trải nghiệm thu hoạch thủy sản trong vuông tôm
Trãi
nghiệm
tại
du
lịch
đồng
Thưởng
thức
ẩm
thực
Mũi
Càcộng
Maucộng
Điểm
du
đồng
Tham
quan
vuông
tôm
ở điểm
diểm
du
lịch
cộng
đồng
Dịch
vụ tham
lưu
trúquan
tại
điểm
dulịch
lịch
cộng
đồng

Trạm dừng chân bãi bồi
Trãi nghiệm tuyến xuyên rừng – bãi bồi
Điểm
chân
trong
rừng
Hoàng hôndừng
ở trạm
dừng
chân
bãi bồi
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Thiết kế công trình Trạm kiểm soát tại khu vực bãi bồi
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