
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /GM-SNN Lạng Sơn, ngày     tháng  8  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét, góp ý kiến dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về 

năng lực, hiệu quả hoạt độngcủa các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Thông báo số 323/TB-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình quản lý sử dụng 

đất; giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty 

Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 25/7/2022 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ giúp việc 

kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 251/QĐ-SNN). Đoàn Kiểm tra liên ngành đã 

kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh, Đoàn Kiểm 

tra liên ngành tổ chức họp như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Đại diện lãnh đạo Sở; Phòng Kế hoạch - Tài 

chính. 

2. Đoàn Kiểm tra liên ngành và Tổ giúp việc (thành lập theo Quyết định 

số 251/QĐ-SNN ngày 25/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thành lập 

Đoàn kiểm tra liên ngành và tổ giúp việc kiểm tra, đánh giá năng lực, hiệu quả 

hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh); Mời đại diện Lãnh 

đạo UBND huyện Tràng Định. 

3. Đại diện Lãnh đạo các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh: Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Đông Bắc (Hữu Lũng); Công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp Lộc Bình; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đình Lập; Công ty cổ phần 

Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc. 

II. NỘI DUNG 

Họp xem xét, thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về 

năng lực, hiệu quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14h00, ngày 29 tháng 8 năm 2022. 

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

thôn. 

IV. GIAO NHIỆM VỤ 

1. Chi cục Kiểm lâm: Chuẩn bị dự thảo báo cáo và tài liệu có liên quan. 
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2. Các thành phần tham dự cuộc họp nghiên cứu trước dự thảo báo cáo, 

chuẩn bị ý kiến phát biểu góp ý theo chức năng, nhiệm vụ. 

3. Văn phòng Sở, chuẩn bị phòng họp. 

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về năng lực, hiệu 

quả hoạt động của các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh) 

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

 Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- C,PC VP Sở NN và PTNT,  

- Lưu: VT, CCKL. 

T.M ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
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