
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 14 /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Lạng Sơn, ngày  12  tháng 3 năm 2019 

 
 

GIẤY MỜI HỌP 
    

 Căn cứ Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 10/11/2018 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật lâm nghiệp; thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện 

tích rừng chuyển sang mục đích khác. Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn trân 

trọng kính mời các thành phần làm việc như sau: 

1. Thành phần: 

1.1.  Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT - Chủ trì; 

- Phòng KHTC;  

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và phòng chuyên môn của Chi cục.  

1.2.  Công ty có dự án phải trồng rừng thay thế: 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn. 

2. Nội dung: 

 Thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với Dự án đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn (trồng rừng thay thế đối với toàn bộ diện tích đất có rừng chuyển 

sang làm đường cao tốc trên toàn tuyến đường cao tốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn) và Dự án Khu trung chuyển hàng hóa Lạng Sơn. 

3. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 18 tháng 3 năm 2019. 

4. Địa điểm: Hội trường tầng II - Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Để buổi làm việc có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn đề nghị 

Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Khu trung chuyển 

Lạng Sơn chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan đến diện tích đất có rừng 

đã chuyển đổi và sẽ chuyển đổi trong thời gian tiếp theo. 

Đề nghị các thành phần đến dự họp đảm bảo thời gian trên./. 
 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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