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GIẤY MỜI 

 

 

  Kính gửi: ……………………..………………………….……………………….. 

 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 3560/QCPH/SNN-TN-LS-BK ngày 

19/12/2018 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 tỉnh: Thái Nguyên, 

Lạng Sơn và Bắc Kạn. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị 

tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo 

vệ và phát triển rừng khu vực giáp ranh giữa 03 tỉnh Lạng Sơn,Thái Nguyên và 

Bắc Kạn năm 2019.  

1. Thành phần mời 

- Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn (Có giấy mời riêng). 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Bắc Sơn, 

Hữu Lũng. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn: 

Lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn 

phòng Sở. 

- Chi cục Kiểm lâm 03 tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn: Lãnh đạo 

Chi cục; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và 

PCCCR; lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm giáp ranh 3 tỉnh (nhờ Chi cục Kiểm lâm các 

tỉnh mời giúp).  

- Lãnh đạo Ban quản lý rừng đặc dụng tại các huyện giáp ranh 3 tỉnh. 

- Lãnh đạo UBND các xã giáp ranh giữa 03 tỉnh (mỗi huyện giáp ranh mời 

lãnh đạo 01 đến 02 xã tiêu biểu trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng; nhờ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh mời giúp). 

- Đại diện các tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Sở Nông nghiệp 

và PTNT các tỉnh (nhờ Chi cục Kiểm lâm các tỉnh mời giúp). 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn dự và đưa tin Hội nghị. 



2. Nội dung 

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng khu vực giáp ranh theo Quy chế phối hợp số 3560/QCPH/SNN-TN-

LS-BK ngày 19/12/2018 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 tỉnh Thái 

Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Kạn năm 2019. 

3. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 18/10/2019. 

4. Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị./. 

(Giao Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn chủ trì chuẩn bị nội dung, khánh tiết, tài 

liệu và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; thường trực phối hợp với Chi cục 

Kiểm lâm Thái Nguyên và Bắc Kạn về công tác tổ chức Hội nghị). 

 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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