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GIẤY MỜI 

Tham dự họp thẩm định các nguồn kinh phí theo phương án tự chủ 

 
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp thẩm định các 
nguồn kinh phí theo phương án tự chủ của 03 Ban quản lý rừng phòng hộ lưu 
vực sông Bến Hải, Thạch Hãn và Hướng Hóa - Đakrông.  

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hồng Phương; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn 

thuộc Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo các Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Hành chính Sở Nông 

nghiệp và PTNT; 

- Giám đốc, kế toán 03 Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn, 

Bến Hải và Hướng Hóa - Đakrông. 

2. Thời gian: 01 buổi, vào lúc 8h00, ngày 05 tháng 3 năm 2020. 

3. Địa điểm: Phòng họp 01, Sở Nông nghiệp và PTNT  

( Số 270 - Hùng Vương - Thành phố Đông Hà) 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đại biểu tham gia đúng thời gian và 

thành phần để buổi làm việc đạt kết quả tốt. 

Ghi chú: Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung để báo cáo tại 

cuộc họp./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 
 

 

 

Hoàng Thanh 
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