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                Lạng Sơn, ngày 24 tháng 5  năm 2019 

 
 

GIẤY MỜI HỌP 
 

 Thực hiện Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019; Quyết định số 235/QĐ-

UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về Phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019; Kế 

hoạch số 38/KH-SNN ngày 16/4/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về xây dựng 

Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-

2025. Để bản dự thảo Đề án trình UBND tỉnh đảm bảo nội dung theo yêu cầu, Sở 

Nông nghiệp và PTNT mời các thành phần họp như sau: 

1. Thành phần: 

Tổ xây dựng Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025, tại Quyết định số: 46 /QĐ-SNN ngày 27/02/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT.  

2. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 05 năm 2019. 

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

4. Nội dung: 

 Thống nhất Dự thảo và kế hoạch thực hiện các nội dung tiếp theo về xây 

dựng Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2025. 

Công tác chuẩn bị:  

+ Đ/c Hưng (Phòng SDPTR) tổng hợp hoàn thiện dự thảo Đề án, photo cho 

các thành viên dự họp. 

+ Văn phòng Sở bố trí máy chiếu tại phòng họp. 

Đề nghị các đồng chí đến họp đầy đủ./. 

 

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

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 
Hoàng Văn Chiều 
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