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GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Quyết định 1716/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn Phê duyệt Đề cương, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy 
hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các 
khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn (Phân viện điều tra quy 
hoạch rừng Tây Bắc bộ) xây dựng Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững khu 
rừng đặc dụng Mẫu Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  

Để Báo cáo qui hoạch đảm bảo chất lượng, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 
chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo quy hoạch với nội dung sau:  
 I. Thành phần: 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 
- Lãnh đạo Sở;  
- Đại diện lãnh đạo Chi cục kiểm lâm, BQL rừng đặc dụng Hữu Liên; 
- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính; 
2. Đại diện Lãnh đạo các các Sở, Ngành: Tài nguyên và Môi trường; Văn 

hóa thể thao và Du lịch; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ. 
3. UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Bắc Sơn. 
4. Đại diện Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Lạng Sơn. 
5. Đơn vị tư vấn: Phân viện điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc bộ. 

 II. Nội dung: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh Lạng 
Sơn và Quy hoạch bảo tồn phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng Mẫu Sơn, 
Bắc Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

III. Thời gian, địa điểm: 
1. Thời gian 14giờ 00’, ngày 22/5/2018 (Thứ ba).  
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn. 
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các cơ quan đơn vị đến dự họp 

đông đủ./. 
 

   Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KHTC (chuẩn bị tài liệu); 
- Văn Phòng Sở (chuẩn bị phòng họp); 
- Lưu: VT, KHTC. 
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