
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:  638   /KL-QLR 
V/v rà soát, cung cấp thông tin 

về tình hình vi phạm trên diện 

tích đất, rừng được thuê của 

Công ty Cổ phần Du lịch Thiên 

Đường Đà Lạt. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày    30  tháng 11 năm 2020 

  

Kính gửi: Hạt Kiểm lâm Đà Lạt. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9456/UBND-LN ngày 

20/11/2020 về việc chỉ đạo xử lý một số nội dung liên quan đến dự án quản lý bảo 

vệ rừng, kinh doanh du lịch sinh thái và trồng cây dược thảo trên địa bàn thành phố 

Đà Lạt do Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Đường Đà Lạt làm chủ đầu tư. 

Để có cơ sở cung cấp số liệu cho Sở Tài chính tính toán bồi thường thiệt hại 

tài nguyên rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Hạt Kiểm 

lâm Đà Lạt triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổng hợp hồ sơ vi phạm đã thiết lập trên phần diện tích đất, rừng được 

thuê của Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Đường Đà Lạt từ khi triển khai dự án đến 

thời điểm hiện nay. Cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan của từng vụ vi phạm cụ thể 

và gửi về Chi cục Kiểm lâm trước ngày 01/12/2020 để tổng hợp, đối chiếu (chi tiết 

thống kê tình hình vi phạm theo biểu đính kèm).  

2. Tăng cường chỉ đạo công chức Kiểm lâm chủ động bám sát địa bàn, chủ 

động phối hợp với UBND cấp phường, xã và các ban ngành để tuyên truyền, giám 

sát, kiểm tra rừng trên diện tích của các doanh nghiệp thuê rừng; kịp thời phát hiện 

và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; tiếp nhận các hồ sơ vi phạm 

Luật Lâm nghiệp trên diện tích cho các doanh nghiệp thuê rừng, xử lý hoặc tham 

mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

3. Yêu cầu các doanh nghiệp thuê rừng chấp hành nghiêm việc thành lập lực 

lượng chuyên trách bảo vệ rừng để quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; thực hiện đầy đủ 

các quy định trong Hợp đồng thuê rừng đã ký kết với Sở Nông nghiệp và PTNT.  

Đề nghị đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo đúng thời gian./. 

(gửi kèm Văn bản số 9456/UBND-LN ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh) 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu: VT, KL(QLR). 

                         P.CHI CỤC TRƯỞNG 

 

                                                                                 

                                                                                        Lê Đình Việt 
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