
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-TCTLN               Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung rà soát lại hiện trạng diện tích  

các loại rừng các công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất  

đến năm 2030 cấp huyện được duyệt 

 

 

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Tổ công tác liên ngành thực 

hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về rà soát, điều chỉnh diện tích chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất các loại rừng sang các loại đất khác tạo quỹ đất 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Tổ công tác liên 

ngành tổ chức họp thống nhất kết quả rà soát như sau:  

1. Nội dung 

 Thống nhất số liệu rà soát lại hiện trạng diện tích các loại rừng các 

công trình, dự án thuộc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện được 

duyệt, xác định chính xác hiện trạng diện tích các loại rừng phải thực hiện 

chuyển mục đích sử dụng rừng và đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ cho từng 

trường hợp cụ thể (có dự thảo Báo cáo và số liệu tổng hợp kèm theo). 

2. Thành phần  

- Thành viên Tổ công tác liên ngành (theo Quyết định số 68/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). 

- Thành viên Bộ phận giúp việc Tổ công tác liên ngành (theo Quyết định 

số 04/QĐ-TCTLN ngày 11/01/2022 của Tổ trưởng tổ công tác liên ngành). 

3. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (Thứ ba). 

4. Địa điểm: Hội trường tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

5. Đề nghị 

Bộ phận giúp việc Tổ công tác liên ngành chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục 

vụ cuộc họp. Các thành viên Tổ công tác liên ngành, Bộ phận giúp việc Tổ 

công tác liên ngành theo chức năng quản lý nhà nước nghiên cứu tài liệu gửi 

kèm và cho ý kiến tại cuộc họp. 

Lưu ý: Các thành phần dự họp thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. 



Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự họp đúng thành phần và 

thời gian như trên./. 

 
Nơi nhận: 
  - Như thành phần; 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - VP Sở; 

  - Lưu: VT. 

KT. TỔ TRƯỞNG 

PHÓ TỔ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Vũ Văn Thịnh 
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