
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số:   31   /GM-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Quảng Trị, ngày    25    tháng   3   năm 2020 
 

GIẤY MỜI 

V/v dự họp đề xuất tham gia dự án “Quản lý rừng bền vững và thúc đẩy 

chứng chỉ rừng tại Việt Nam” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức 

 

Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất dự án “Quản lý rừng bền 

vững và thúc đẩy chứng chỉ rừng tại Việt Nam” sử dụng vốn vay ODA của 

Chính phủ Đức tại tỉnh Quảng Trị theo Văn bản số 959/UBND-NN ngày 

12/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị; Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc 

họp đề xuất tham gia dự án. 

 1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị;  

- Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Bến Hải, Đường 9, 

Triệu Hải; 

- Đại diện lãnh đạo các Ban quản lý rừng phòng hộ: Hướng Hóa-Đakrông, 

Lưu vực sông Bến Hải, Lưu vực sông Thạch Hãn; 

- Đại diện một số doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bản tỉnh Quảng Trị; 

- Đại diện Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng tại Quảng Trị. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8h00, ngày  31/3 /2020.  

Ghi chú: Giao Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung trình bày tại cuộc họp. 

3. Địa điểm:  Phòng họp 1, Sở Nông nghiệp và PTNT 

   (số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà). 

4. Chủ trì: Bà Nguyễn Hồng Phương - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đại biểu tham gia đúng thành phần 

và thời gian để cuộc họp đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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