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GIẤY MỜI 

Họp xin ý kiến dự thảo Nghị quyết cải tạo rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 1000/VP-KT ngày 12/3/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ 

trương xây dựng Nghị quyết cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phát triển 

kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ 

trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các bước xây dựng dự 

thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần Kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 492-KL/TU ngày 08/3/2022. Sở Nông nghiệp và 

PTNT tổ chức cuộc họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần. 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các 

phòng chuyên môn có liên quan; Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và 

Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh.   

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, Thành phố. 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

 2. Thời gian: 14 giờ 00, ngày  09 tháng 5 năm 2022 (Thứ hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng III, Sở Nông nghiệp và PTNT.  

4. Nội dung: Họp xin ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết cải tạo rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên để phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp nghiên cứu dự thảo Nghị quyết 

và có ý kiến tại cuộc họp./. 
 

 

Nơi nhận: 
  - Như thành phần; 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - CVP, PCVP Sở; 

  - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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