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GIẤY MỜI 

Họp thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2030 

 

Thực hiện Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023, Trong đó 

giao Sở nông nghiệp và PTNT chuẩn bị “Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù khuyến khích phát triển 

lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030 (trình 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 11/2023)” tại Phiên họp tháng 10/2023. 

Để có cơ sở xây dựng các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

xây dựng nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030, Sở Nông 

nghiệp và PTNT trân trọng kính mời: 

I. Thành phần 

1. Sở Nông nghiệp và PTNT: 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: phòng KHTC; phòng TS-KTTH; Chi cục 

Kiểm lâm. 

2. Ban Dân tộc - Hội đồng nhân dân tỉnh: 

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc – Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Văn phòng UBND tỉnh: 

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

II. Thời gian, địa điểm 

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 28/3/2023 (Thứ ba), tại Phòng họp tầng II, Sở 

Nông nghiệp và PTNT.  

III. Nội dung 

 Xem xét mục tiêu, nội dung của chính sách đặc thù khuyến khích phát triển 

lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2030 . 

II. Đề nghị 

- Các đồng chí nghiên cứu nội dung hồ sơ dự thảo; cho ý kiến cụ thể tại 

cuộc họp.  
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- Giao Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị tài liệu phục vụ họp; Văn phòng Sở 

chuẩn bị phòng họp. 

(Có hồ sơ dự thảo kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng kính mời các các đồng chí dự họp 

đúng thành phần và thời gian trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Đinh Thị Thu 
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