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GIẤY MỜI 

Về việc kiểm tra thực địa phục vụ xây dựng danh mục đầu tư xây dựng công 

trình Đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa 

Thực hiện Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 và 1039/QĐ-

UBND ngày 20/4/2020 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt phương án sử dụng số 

tiền thu được từ đấu giá khai thác gỗ rừng trồng sản xuất năm 2019 (Rừng trồng 

các năm 2003, 2005 vốn Dự án JBIC) đã chuyển sang rừng sản xuất khai thác 

năm 2019 của UBND xã Ba Lòng, UBND xã Hải Phúc và Tờ trình số 72/TTr-

UBND ngày 12/5/2020 của UBND huyện Đakrông về việc xin chủ trương đầu 

tư xây dựng công trình Đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa. Sở Nông nghiệp 

và PTNT Quảng Trị tổ chức buổi kiểm tra thực địa phục vụ xây dựng danh mục 

đầu tư xây dựng công trình Đường Lâm nghiệp, đường ranh cản lửa. 

1. Thành phần tham dự và trân trọng kính mời: 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT
1
; 

- Đại diện Sở Tài chính; 

- Đại diện UBND huyện Đakrông; 

- Đại diện Chi cục Kiểm lâm; 

- Đại diện UBND xã: Ba Lòng, Hải Phúc; 

2. Thời gian: vào lúc 8h30, ngày 03/6/2020 (thứ 4). 

3. Địa điểm: tập trung tại UBND huyện Đakrông, sau đó đi thực địa tại xã 

Hải Phúc và Ba Lòng, huyện Đakrông. 

4. Chủ trì: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ghi chú: Chủ đầu tư (UBND xã: Ba Lòng, Hải Phúc) chuẩn bị đầy đủ tài 

liệu, hồ sơ đề xuất danh mục đầu tư và các nội dung liên quan đến công trình để 

báo cáo tại buổi làm việc. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị cử đại diện tham gia 

đúng thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên để buổi làm việc đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần kính mời; 

- Phó Giám đốc Sở  Nguyễn Hồng Phương; 

- Lưu VT, QLCT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 

 

                                           
1
 Chi tiết liên hệ Nguyễn Ngọc Hà, ĐT 0905987234 


		2020-06-01T17:10:15+0700
	Việt Nam
	Hoàng Thanh<hoangthanh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-06-01T17:16:59+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




