
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ÐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM  
      

Số: 76/KL-QLR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 02 năm 2021 
V/v tăng cường công tác quản lý 

bảo vệ rừng và phòng cháy chữa 

cháy rừng trên diện tích đất được 

thuê có chủ trương chấm dứt dự án. 
 

Kính gửi:  

- Ban Quản lý rừng Lâm Viên; 

- Hạt Kiểm lâm Đà Lạt. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 667/UBND-VX2 ngày 

28/01/2021, Văn bản số 668/UBND-VX2 ngày 28/01/2021, Văn bản số 682/UBND-

VX2 ngày 29/01/2021, Văn bản số 686/UBND-VX2 ngày 29/01/2021 và Văn bản số 

688/UBND-VX2 ngày 29/01/2021 về việc chủ trương chấm dứt hoạt động một số dự 

án đầu tư trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 

Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ban Quản lý rừng Lâm Viên và Hạt Kiểm lâm Đà 

Lạt triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban Quản lý rừng Lâm Viên tiếp nhận diện tích rừng và đất lâm nghiệp của 

dự án Khu du lịch sinh thái Nam Cam Ly của Công ty TNHH Nam Cam Ly, dự án 

Khu du lịch sinh thái Cam Ly – Măng Ling của Công ty cổ phần thương maị dịch vụ 

Cam Ly Măng Ling, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Descon của Công ty cổ 

phần xây dựng công nghiệp DESCON, dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng An 

Tâm của Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Tâm và dự án Khu du lịch sinh 

thái Mê Cung Đà Lạt của Công ty cổ phần du lịch thương mại V&R và có trách nhiệm 

quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

2021 trong thời gian các sở, ngành triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; không để rừng bị phá, khai thác trái phép, đất 

lâm nghiệp bị lấn chiếm và các hành vi vi phạm khác xâm hại đến tài nguyên rừng. 

2. Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp Ban Quản lý Lâm Viên, UBND các phường, 

xã nơi có các dự án đầu tư tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên phần diện tích 

đất, rừng của các dự án trên; kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời 

xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.     

Đề nghị các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố Đà Lạt; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, KL(QLR). 

 

     KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

               PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

                                                                                                     

                                                                                                     Lê Đình Việt  
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