
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /GM-SNN Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

 Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 

vững cho nhóm hộ trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn” 

 

 Thực hiện Công văn số 2602/VP-KT ngày 13/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí 

điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập. Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh 

giá “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững cho nhóm hộ trên địa bàn 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn”.  

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các thành phần tham dự 

Hội nghị với nội dung như sau: 

 1. Thành phần 

 - Chủ trì điều hành Hội nghị: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Đại diện: Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt 

Nam, Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Tổ chức cấp chứng chỉ 

rừng GFA, Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới, Lãnh đạo 

UBND tỉnh, HĐND tỉnh (có giấy mời riêng). 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh: Ban Kinh tế ngân sách 

HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và 

đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Công thương, Sở Thông 

tin - Truyền thông, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Đài phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

- Đại diện: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, các phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. 

- Đại biểu huyện Đình Lập (Đại diện: Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND huyện, 

UBND huyện, Ban Chỉ đạo nhóm hộ Chứng chỉ rừng Đình Lập, Ban Đại diện 

nhóm hộ Chứng chỉ rừng Đình Lập, 42 trưởng nhóm hộ được cấp Chứng chỉ 

rừng Đình Lập). 

- Một số tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trong và 

ngoài tỉnh. 

(Danh sách đại biểu tham dự tại Phụ lục kèm theo) 



 2. Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Đình Lập (khu 1), tỉnh Lạng Sơn. 

 4. Nội dung: 

 Hội nghị tổng kết, đánh giá “Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 

vững cho nhóm hộ trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và trao Chứng 

chỉ rừng cho nhóm hộ huyện Đình Lập. 

Ghi chú: Các đại biểu xác nhận sự tham gia về Sở Nông nghiệp và PTNT 

qua Chi cục Kiểm lâm trước ngày 15/7/2022 (đ/c Vũ Quang Hưng, số điện thoại 

0972664685. 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự đông đủ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Phòng KH-TC; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lý Việt Hưng 
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