
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐÔNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     07      /KL-SDR 

V/v ý kiến về viêc̣ thẩm điṇh hồ 
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Kính gửi: Công ty Cổ phần Tầm nhìn Đại Dương. 
(Đ/c: tiểu khu 266 - hồ Tuyền Lâm - phường 3 - thành phố Đà Lạt) 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng nhận được Tờ trình số 07.12/TTr-CTTL 

ngày 07/12/2020 của Công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương (OVC) về việc đề 

nghị thẩm định kết quả kiểm kê tài nguyên rừng trên diện tích đất thuê của Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng Haco và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dưṇg Hà 

Anh chuyển nhượng dự án cho Công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương (OVC) tại 

Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm - thành phố Đà Lạt, kèm hồ sơ kiểm kê tài 

nguyên rừng. 

Sau khi xem xét hồ sơ, Chi cuc̣ Kiểm lâm  tổ chức buổi họp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan để đề xuất hướng giải quyết viêc̣ thẩm định hồ sơ kiểm kê tài 

nguyên rừng trên diện tích đất thuê của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Haco và 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Hà Anh chuyển nhượng dự án cho 

Công ty cổ phần tầm nhìn Đại Dương (OVC) tại Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền 

Lâm (theo Biên bản họp ngày 31/12/2020). Qua trao đổi, ý kiến của các thành phần 

dự họp và đối chiếu  với các tài liệu, quy định hiện hành có liên quan, Chi cục 

Kiểm lâm có ý kiến như sau:  

- Việc Công ty Cổ phần Tầm nhìn Đại Dương ký tờ trình đề nghị thẩm định 

hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng là không phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 8316/UBND-VX2 ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc 

chuyển nhượng dự án của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Haco 

và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Hà Anh; 

- Về măṭ pháp lý , việc trình hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng phải là đaị diêṇ 

theo pháp luâṭ dư ̣án của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Haco và Công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu Hà Anh (theo GCNĐT số 42121000363 ngày 05/11/2006 và 

số 42121000364 ngày 05/11/2006 của UBND tỉnh Lâm Đồng). 

Đề nghị Công ty Cổ phần Tầm nhìn Đại Dương có văn bản báo cáo UBND 

tỉnh Lâm Đồng những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý của đơn vị trong việc 

ký trình hồ sơ thẩm định kiểm kê tài nguyên rừng và kiến nghị UBND tỉnh Lâm 

Đồng xem xét , chỉ đạo xử lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi để OVC tiếp nhận và 

triển khai dư ̣án đúng tiến đô.̣ 



 

Trên đây là ý kiến của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Công ty 

cổ phần tầm nhìn Đại Dương sớm thực hiện./.    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ LN Sở NN&PTNT; 

- Công ty CP tư vấn LNN  LĐ; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, KL(PTR). 

P.CHI CỤC TRƯỞNG 

                                                                                            Lê Đình Việt 
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