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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  30   tháng   3 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp về công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc chuyển đổi mục đích 

sử dụng rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa 

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và hỗ trợ hiệu quả các nhà 

đầu tư triển khai các dự án có sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Hướng Hóa, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan. 

 1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Chi cục trưởng và các Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm;  

- Trưởng hoặc Phó trưởng phòng: Kế hoạch-TC, Tổ chức-Hành chính; 

- Giám đốc và Phó giám đốc các Ban quản lý: RPH Hướng Hóa-Đakrông, 

Khu BTTN Bắc Hướng Hóa; 

- Hạt trưởng và Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa; 

- Giám đốc Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Thiết kế Nông-Lâm. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14h00, ngày  31/3/2020. 

3. Địa điểm:  Hội trường 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. 

Ghi chú: 

- Giao Chi cục Kiểm lâm chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình quản lý, 

bảo vệ rừng, tình hình chuyển đổi MĐSD rừng (các dự án, công trình đã, đang 

triển khai và dự kiến sử dụng đất lâm nghiệp phải thực hiện chuyển đổi từ năm 

2016 đến nay); Các cơ quan, đơn vị tham dự họp chuẩn bị nội dung liên quan báo 

cáo tại cuộc họp. 

- Yêu cầu người tham dự họp phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn 

trước khi vào Hội trường; Giao Phòng TCHC bố trí bàn làm việc cách nhau tối 

thiểu 2 mét, người cách người tối thiểu 2 mét. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- PGĐ Sở Nguyễn Hồng Phương; 

- Lưu: VT, KHTC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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