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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày  11  tháng  8  năm 2020 

 
 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện công văn số 4962/BNN-HTQT ngày 27/7/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT,nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng báo cáo Chủ trương đầu tư 

xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư Dự án Quản lý rừng bền vững do Cơ quan 

Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ;CPO Lâm nghiệp tổ chức cuộc họp 

trực tuyến để trao đổi và thống nhất một số nội dung: 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

- Giám đốc các BQL Khu bảo tồn thiên nhiên: Đakrông, Bắc Hướng Hóa. 

2. Thời gian: 01 buổivào lúc 09h00, ngày 14/8/2020(thứ sáu). 

3. Địa điểm: Họp trực tuyến,Tại đường link: 

https://us04web.zoom.us/j/7915701448?pwd=TlBaYkYwVWtBK2M4Tkp

DeTJ5Y1VwZz09 

Lưu ý: Vào hệ thống khởi động trước cuộc họp khoảng 15 phút để kiểm tra, 

ID và mật khẩu sẽ được cung cấp trước khi cuộc họp bắt đầu. 

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

thành phần để buổi họp đạt kết quả tốt./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính mời; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, KHTC, TCHC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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