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GIẤY MỜI  
 

 Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn Phê duyệt Đề cương, dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 
Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030; 
Hợp đồng dịch vụ tư vấn, tư vấn giám sát số 02/HĐ-DVTV ngày 28/6/2018 giữa 
Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị tư vấn. Thực hiện chức năng quản lý dự 
án của Chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp tổ chức cuộc họp với các nội dung như sau:  

 1. Thành phần 

 1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

 Tổ triển khai lập Đề án “Rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng tỉnh 
Lạng Sơn đến 2030 (Quyết định số 391/QĐ-SNN ngày 12/7/2018); 

 1.2. Đại diện lãnh đạo, chủ nhiệm dự án của Phân viện Điều tra quy hoạch 
rừng Tây Bắc bộ (Đơn vị tư vấn thi công): 

 1.3. Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Bắc Lạng (đơn vị tư vấn 
giám sát). 

 2. Nội dung: Thông qua Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng 
tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. 

 3. Thời gian, địa điểm: 14h00 ngày 21 tháng 12 năm 2018. Hội trường 
tầng II, Văn Phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 4. Phân công nhiệm vụ: 

 - Các đơn vị tư vấn thi công, tư vấn giám sát chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu báo 
cáo kết quả thực hiện dự án;  

 - Các thành phần khác chuẩn bị hồ sơ tài liệu có liên quan và chuẩn bị ý kiến tại 
cuộc họp. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các thành phần đến dự họp đầy 
đủ theo các nội dung trên./. 
 
 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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