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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 66 /GM-SNN       Quảng Trị, ngày 01 tháng 7 năm 2020 
                            
        

GIẤY MỜI 

V/v giải quyết kiến nghị của ông Hà Khoa 

Trú tại: Thôn Tân Linh – xã Hướng Tân – huyện Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị 

  

Kính gửi: ................................................................. 

................................................................................................................... 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc để giải quyết nội dung kiến 

nghị của ông Hà Khoa về việc đo đạc, quy hoạch đất rừng để giao cho Ban quản lý 

rừng phòng hộ Hướng Hóa –Đakrông quản lý không đúng thực tế làm cho phần 

diện tích đất khai hoang  năm 1994 (nguồn gốc lô đất số 3, tờ bản đồ số 2, với diện 

tích 2.650m
2
 thuộc bản đồ địa chính thôn Tân Linh, xã Hướng Tân năm 2011) của 

ông Hà Khoa nằm trong diện tích đất được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ 

Hướng Hóa –Đakrông. 

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

- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, 

- Đại diện Thanh tra Sở, Phòng KH-TC Sở Nông nghiệp và PTNT, 

- Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, 

- Đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị, 

- Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hướng Hóa, 

- Đại diện Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa, 

- Đại diện UBND xã Hướng Linh, 

- Đại diện UBND xã Hướng Tân, 

- Lãnh đạo BQL Rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông và các phòng ban có 

liên quan, 

- Ông Hà Khoa – người có nội dung kiến nghị. 
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  2. Thời gian: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 08/7/2020 (thứ 4). 

  3. Địa điểm: Hội trường Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa –Đakrông     

(Địa chỉ: Xã Tân Hợp – huyện Hướng Hóa – Tỉnh Quảng Trị). 

4. Chủ trì: Bà Nguyễn Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Ghi chú: Các bên tham gia dự họp chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan 

đến nội dung kiến nghị của ông Hà Khoa và có đi kiểm tra thực tế hiện trường.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị tham dự đúng thành phần và thời 

gian để buổi làm việc đạt kết quả tốt./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc Sở (b/c) 

- Lưu: VT, TTra. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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