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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2019 
 

 

GIẤY MỜI HỌP 

 

Thực hiện Thông báo số 579/TB-ĐGS-DT ngày 24/9/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các thành phần tham dự làm 

việc với Đoàn giám sát như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở; 

- Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng chuyên môn Chi cục Kiểm Lâm (do 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm mời); 

- Lãnh đạo và đại diện phòng chuyên môn Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu 

Liên (do lãnh đạo Ban mời). 

2. Nội dung:  

Làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ 

về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo 

nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Từ 07 giờ 15' ngày 16/10/2019 (thứ tư). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Sở Nông nghiệp và PTNT. 

5. Phân công nhiệm vụ: 

- Chi cục Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo, phô tô báo cáo và các tài liệu liên 

quan đủ theo thành phần làm việc. 

- Phòng KHTC phối hợp với Chi cục Kiểm lâm hoàn thiện báo cáo.  

- VP Sở chuẩn bị hội trường và các công việc hỗ trợ cho buổi làm việc. 

- Các thành phần làm việc chủ động nghiên cứu, tổng hợp nội dung công 

tác chuyên môn về thực hiện Nghị định 75/2015/NĐ-CP để tham gia ý kiến, báo 

cáo, giải trình tại buổi làm việc theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 

Đề nghị các thành phần làm việc chuẩn bị tốt nội dung và tham gia 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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