
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số: 27  /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày  16  tháng 3 năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

Về việc đi kiểm tra thực địa công tác quản lý, bảo vệ rừng 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị tổ chức kiểm tra thực 

địa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa bàn 02 huyện Đakrông và Hướng Hóa.  

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Phó giám đốc Sở Nguyễn Hồng Phương; 

- Trưởng các Phòng: Tổ Chức - Hành chính, Kế hoạch - Tài chính; Chánh 

Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; 

- Giám đốc Trung tâm Điều tra Quy hoạch thiết kế Nông lâm; 

 * Đối với kiểm tra thực địa tại huyện Đakrông, TP tham dự, mời thêm: 

- Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Đakrông; 

- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đakrông, Hạt Trưởng hạt Kiểm lâm Khu bảo 

tồn thiên nhiênĐakrông. 

* Đối với kiểm tra thực đại tại huyện Hướng Hóa,  TP tham dự, mời thêm: 

- Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông; 

- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hướng Hóa. 

2. Thời gian và địa điểm: 01 ngày,  

- Buổi sáng:vào lúc 7h30, ngày 19/3/2020 kiểm tra thực địa tại huyện 

Đakrông. 

- Buổi chiều: vào lúc 13h30, ngày 19/3/2020 kiểm tra thực địa tại huyện 

Hướng Hóa. 

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

thành phần để buổi kiểm tra đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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