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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Phương án cứu hộ voi hoang dã bị thương
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về
tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý,
hiếm được ưu tiên bảo vệ;
Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về
quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước
buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;
Căn cứ Quyết định số 940/QĐ - TTg ngày 19/ 7/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn Voi
ở Việt Nam; Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 Phê duyệt Đề án “Tổng
thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020”;
Căn cứ Công văn số 975/ TCLN-ĐDPH, ngày 02/7/2019 của Tổng cục Lâm
nghiệp về việc tổ chức cứu hộ voi hoang dã bị thương,
Xét Tờ trình số 61/TTr-SNN, ngày 17/3/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT
về việc đề nghị phê duyệt Phương án cứu hộ voi hoang dã bị thương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án cứu hộ voi hoang dã bị thương, gồm các nội
dung chính như sau:
1. Tên phương án: Cứu hộ voi hoang dã bị thương (đặt tên là Cu Sứt).
2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm bảo tồn Voi tỉnh Đắk Lắk.
3. Mục tiêu: Cứu hộ voi hoang dã đưa về Khu chăm sóc tạm thời, khám
điều trị vết thương sau khi lành sẽ thả lại tự nhiên.
4. Các nhiệm vụ cần thực hiện:
a. ắt voi: Voi hoang dã u ứt sẽ đư c g m
ng s ng ắn m t a
khi voi đã m sẽ đư c các ài voi trói lại một cách an toàn ng d th ng và
ích au đó s d ng voi nhà để trấn an định hư ng cho u ứt về khu vực chăm
sóc tạm thời.
b. Chuyển về Khu chăm sóc tạm thời:
Khi Cu Sứt đã đư c trói b ng xích và dây th ng, khi nó tỉnh lại sẽ đư c 2
voi nhà dẫn về khu chăm sóc tạm thời để chữa trị vết thương ác nài voi sẽ điều
khiển voi nhà dẫn Cu Sứt đi theo sự hư ng dẫn của các chuyên gia trong việc cứu
hộ voi r ng.
c. Khám, điều trị vết thương:
Cu Sứt sẽ đư c gây mê bởi các chuyên gia và bác sỹ th
au khi đư c
gây mê, Cu Sứt sẽ đư c ch p X-quang ác định tình trạng vết thương và đư c các
chuyên gia và bác sỹ thú y chữa trị lành vết thương.

d. Thả Cu Sứt về tự nhiên:
au khi đư c điều trị và chăm sóc lành vết thương ổn định sức khoẻ, Cu
Sứt sẽ đư c thả trở lại m i trường tự nhiên.
5. Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện cứu hộ voi Cu Sứt đư c thực hiện trong Quý I và Quý II
năm 2020
6. Kinh ph thực hiện:
Kinh phí thực hiện cho công tác cứu hộ chăm sóc chữa trị vết thương và tái
thả vào r ng khi Cu Sứt khoẻ mạnh là 203 800 000 đồng ( Hai trăm lẻ ba triệu,
tám trăm ngàn đồng), ( Có dự toán kinh phí kèm theo) trong đó:
- Tổ chức Quốc tế AAF tài tr : 80 000 000đ (Tám mươi triệu đồng);
- Tổ chức Quốc tế WWF tài tr : 40 000 000đ (Bốn mươi triệu đồng);
- Kinh phí hoạt động chuyên môn Trung tâm bảo tồn voi: 83 800 000đ
( Tám mươi ba triệu, tám trăm ngàn đồng);
Điều 2. Tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện:
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Trung tâm bảo tồn Voi
Phối h p v i các cơ quan tổ chức liên quan (tổ chức Động vật Châu Á (AAF),
WWF- Việt am Vườn quốc gia Yok Don, Chi c c Kiểm lâm tỉnh thực hiện
Phương án cứu hộ voi hoang dã bị thương đảm bảo đ ng qu định; theo dõi việc
thực hiện các nội dung trong Phương án cứu hộ voi hoang dã bị thương đư c phê
duyệt, báo cáo cấp thẩm quyền kết quả thực hiện theo qu định.
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các cơ quan tổ chức
có liên quan hỗ tr các thủ t c pháp lý trong quá trình thực hiện Phương án
- Về phía tỉnh Đắk Nông: đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Bộ Chỉ
huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi C c kiểm lâm tỉnh, UBND huyện ư J t phối
h p v i các cơ quan đơn vị có liên quan của tỉnh Đắk Lắk thực hiện Phương án
đảm bảo hiệu quả.
(Nội dung cụ thể của Phương án như Phương án do Sở Nông nghiệp và
PTNT xây dựng kèm theo Tờ trình số 61/TTr-SNN, ngày 17/3/2020 của Sở Nông
nghiệp và PTNT).
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ hu trưởng Bộ Chỉ
huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Ea p Bu n Đ n; Giám
đốc Trung tâm Bảo tồn voi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể t ngày ban hành./.
Nơi nhận:
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- Lưu: VT, NN&MT ( V- 12b

Y Giang Gry Niê Knơng

