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GIẤY MỜI HỌP 
 

 Thực hiện Thông báo Kết luận Số 12/TB-SNN, ngày 16/3/2018 tại cuộc họp 

giao ban thường kỳ Quý I năm 2018; Thông báo số 21/TB-SNN, ngày 17/4/2018 

Kết luận của đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

tại cuộc họp giao ban tháng 4 năm 2018. Để tổ chức triển khai một số nhiệm vụ 

trong thời gian tới đảm bảo thời gian, chất lượng. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức họp như sau: 

 1. Nội dung: 

 Thống nhất, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về lĩnh 

vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

2. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Lãnh đạo: Phòng KHTC, Văn phòng Sở; 

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

Chi cục (do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm mời); 

- Lãnh đạo Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên. 

3. Thời gian: 15 giờ 00 ngày 04 tháng 5 năm 2018. 

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

Các đơn vị chuẩn bị nội dung cần thống nhất triển khai thực hiện (Kế hoạch, 

biện pháp thực hiện các nội dung kết luận tại các thông báo trên; các nội dung liên 

quan khác). 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 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Chiều 
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