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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý  

đối với tài sản là động vật rừng không xác định được chủ sở hữu  

là 01 cá thể Cu li lớn (Nycticebus bengalensis) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24/11/2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ 

quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý 

đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;  

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP 

ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là 

tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà 

nước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 36/TTr-STC ngày   

07/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là động vật rừng 

không xác định được chủ sở hữu như sau: 

- Tên tài sản: 01 cá thể Cu li lớn (Nycticebus bengalensis). 

- Nguồn gốc tài sản: do người dân giữ lại và tự nguyện giao nộp cho Nhà 

nước. 

Điều 2. Phương án xử lý 

Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh chuyển giao tài sản là 01 cá thể Cu li lớn 

(Nycticebus bengalensis) về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - 



 

2 

Vườn Quốc gia Cúc Phương trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Thủ 

trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật  

Vườn Quốc gia Cúc Phương; 

- PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NTA); 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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