
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

         Số: 458 /KL- QLR 

V/v đề nghị tiếp nhận 02 cá thể 

Gấu ngựa. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Đồng, ngày  28  tháng 9  năm 2020 

Kính gửi: Trung tâm cứu hộ gấu- Vườn quốc gia Cát Tiên. 

 

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng nhận được báo cáo số 157/BC-HKL ngày 

25/9/2020 của Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai về việc hộ gia đình tự nguyện 

giao trả lại Gấu cho Nhà nước mà không yêu cầu bồi thường bằng tiền hoặc hình 

thức tương tự; gồm 02 cá thể Gấu ngựa (Ursus thibetanus) đã được Chi cục 

Kiểm lâm Vùng IV phối hợp với Tổ chức Bảo vệ động vật thế giới (WAP) gắn 

chíp điện tử mới. 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đề nghị Trung tâm cứu hộ gấu- Vườn 

quốc gia Cát Tiên hỗ trợ tiếp nhận 02 cá thể Gấu ngựa (Ursus thibetanus) về 

Trung tâm để chăm sóc trong thời gian Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng hoàn tất 

các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà 

nước về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Thông tư số 

29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá 

nhân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước. 

Hồ sơ đính kèm gồm 01 đơn đề nghị tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà 

nước ghi ngày 25/9/2020 của ông Nguyễn Văn Biên; 02 bản sao biên bản gắn 

chíp Gấu nuôi nhốt (gắn chíp điện tử mới cho Gấu nuôi nhốt) lập ngày 

24/12/2019 và 01 bản sao biên bản kiểm tra cơ sở nuôi nhốt Gấu lập ngày 

28/8/2020 của Chi cục Kiểm lâm Vùng IV phối hợp với Tổ chức Bảo vệ động 

vật thế giới (WAP) thực hiện. 

Để đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe và phục hồi bản năng hoang dã 

góp phần bảo tồn và phát triển loài gấu, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng rất mong 

nhận được sự hợp tác của Trung tâm cứu hộ gấu- Vườn quốc gia Cát Tiên và 

sớm tổ chức cứu hộ 02 cá thể gấu nêu trên./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND tỉnh Lâm Đồng; 

- Chi cục Kiểm lâm vùng IV; 

- Lưu: VT, QLR. 

 

 

 P.CHI CỤC TRƯỞNG 

 

  

  Lê Đình Việt 
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