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GIẤY MỜI 

Họp góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả  

triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 và một số  

dự án trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016-2021 

 

Thực hiện Công văn số 3105/VP-KT ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 

dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo cáo nội dung giám sát của HĐND tỉnh về 

kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 và một số dự án trồng rừng đã được UBND 

tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016-2021. Để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp góp ý cho nội dung dự thảo 

báo cáo, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài 

nguyên và Môi trường; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Lao động –

Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhánh tỉnh; Ban Dân tộc; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Kế 

hoạch - Tài chính; Kiểm lâm; Ban quản lý rừng đặc dụng: Hữu Liên, Mẫu Sơn; 

Phát triển nông thôn; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Khuyến nông; Quản lý Chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy Sản.  

II. NỘI DUNG 

Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án Phát 

triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 và 

một số dự án trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 2016-2021; 

góp ý, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện Đề án trong thời gian tới. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 08h00, ngày 19 tháng 7 năm 2022. 

2. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 
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IV. GIAO NHIỆM VỤ 

1. Văn Phòng Sở: Chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết phục vụ 

cuộc họp. 

2. Chi cục Kiểm lâm: Chuẩn bị tài liệu có liên quan. 

3. Các đơn vị tham dự cuộc họp nghiên cứu trước báo cáo, chuẩn bị ý 

kiến phát biểu góp ý theo chức năng, nhiệm vụ, tự in tài liệu. 

 (Gửi kèm dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện 

Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2030 và một số dự án trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt giai đoạn 

2016-2021) 

Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự cuộc họp theo đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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