
 

UBND HUYỆN NGỌC HỒI 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

Số:          /GM-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm 2020 

 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Công văn số 777/CV-TCTLN ngày 01/6/2020 của Tổ Công tác 

Liên ngành QLBVR tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, 

quản lý lâm sản và hoạt động của Tổ công tác QLBVR cấp huyện; Công văn 

887/CV-TCTLN ngày 15/6/2020 về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác quản 

lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và hoạt động của TCTQLBVR cấp huyện; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện mời tham dự buổi làm việc của Tổ Công tác Liên ngành QLBVR 

tỉnh với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần: 

- Đ/c Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi; 

 - Lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 - Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi; 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường; 

 - Lãnh đạo các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện; 

 - Lãnh đạo các UBND xã, thị trấn. 

 2. Thời gian: Vào lúc 08h00, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (thứ Ba). 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng III, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 * Ghi chú: Hạt kiểm lâm Ngọc Hồi và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp 

Ngọc Hồi chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để phục vụ cho buổi làm việc. 
 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện kính mời các đồng chí tham dự đúng 

thời gian, thành phần./. 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
  Phan Thanh Tùng 
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