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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ 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 giải quyết các vướng mắc liên quan tới đất rừng tự nhiên bị ảnh hưởng 

bởi các công trình hạ tầng công phục vụ phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2022, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn kính mời: 

1. Thành phần 

1.1. Sở Nông nghiệp và PTNT: Ban lãnh đạo Sở; phòng KHTC, QLXD.  

1.2. Chi cục Kiểm lâm, Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp: 

Lãnh đạo và các chuyên viên liên quan. 

1.3 Đơn vị tư vấn thiết kế: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát 

triển Cửa Đông – Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Xem xét tháo gỡ một số vướng mắc liên quan tới diện tích đất 

rừng tự nhiên bị ảnh hưởng bởi các công trình hạ tầng công thuộc Hợp phần 3. 

3. Thời gian: Từ 14h 00, ngày 22/8/2022 (thứ 2) 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn, Số 118 

đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn.  

5. Công tác chuẩn bị  

- Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan đến đất rừng 

bị ảnh hưởng bởi các công trình hạ tầng công phục vụ phát triển chuỗi giá trị nông 

nghiệp; đề xuất hướng tháo gỡ. 

- Bộ phận thường trực Ban QLDA phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị tài  

liệu liên quan, công tác trình chiếu hướng tuyến; 

- Đơn vị tư vấn: Nghiên cứu lựa chọn phương án thiết kế để giảm thiểu ảnh 

hướng tới diện tích đất rừng tự nhiên.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các đơn vị có  liên 

quan phối hợp thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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