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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên  

 

Căn cứ Kế hoạch số 963/KH-SNN ngày 05/6/2018 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và 

PTNT 03 tỉnh Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên trong công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2018; Công văn số 1071/CV-SNN ngày 

18/6/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh 

thời gian làm việc về thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ 

rừng 6 tháng đầu năm 2018. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời các thành phần tham dự 

làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở, VP Sở; 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo các phòng chuyên môn Chi cục 

Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm huyện có giáp ranh với các tỉnh Thái Nguyên và 

Bắc Kạn (Đề nghị Chi cục Kiểm lâm mời giúp); 

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

2. Nội dung: Họp đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển 

rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 6 tháng đầu năm 2018 trong quá trình thực 

hiện Quy chế phối hợp số 300a/QCPH/SNN-BK-LS-TN ngày 27/3/2017 giữa Sở 

Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên. 

3. Thời gian: Từ 08h00, ngày 28 tháng 6 năm 2018. 

4. Địa điểm: Phòng họp tầng II văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. 

(Giao Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị tài liệu và các điểu kiện cần thiết, Văn 

phòng Sở chuẩn bị hội trường phục vụ cuộc họp). 

Đề nghị các thành phần tham dự chuẩn bị ý kiến phát biểu, dự họp đầy đủ, 

đúng thành phần và thời gian./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Chiều 
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