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GIẤY MỜI HỌP 

          
 Thực hiện Thông báo số 276/TB-UBND ngày 15/6/2018 của đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Dự 
án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 
13/6/2018, trong đó có nội dung giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND 
tỉnh các nội dung liên quan đến sử dụng đất rừng, việc chuyển đổi đất rừng trên 
nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng 
theo quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng mời họp như sau: 
 1. Nội dung: 
 Thống nhất diện tích rừng dự kiến thuộc phạm vi dự án Quần thể du lịch 
sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

2. Thành phần: 
2.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính;  
- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và chuyên viên.  
2.2. UBND huyện Lộc Bình: 
Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, Phòng chuyên môn có liên quan. 
2.3. Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn: 
- Lãnh đạo Công ty. 
- Đơn vị tư vấn về lâm nghiệp. 
2.4. Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Tây Bắc Bộ (đơn vị tư vấn Quy 

hoạch rừng đặc dụng Mẫu Sơn) 
3. Thời gian: 15 h 00, ngày 01 tháng 8 năm 2018. 
4. Địa điểm: Phòng họp tầng II, Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 
Giao Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị báo cáo kết quả khảo sát và các tài liệu 

liên quan cho thành phần họp. 
Kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và thời gian./. 

 

 
Nơi nhận: 
  - Như thành phần; 
  - Văn phòng Sở; 
  - Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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