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Số: 82 /GM-UBND Đình Lập,  ngày 11 tháng 6 năm 2018 

 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bàn giao Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ 

Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập 
 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-SNN ngày 11/6/2018 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức ký bàn giao Dự án Bảo vệ 

và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình 

Lập từ chủ đầu tư cũ sang chủ đầu tư mới; UBND huyện mời đại diện các thành 

phần dự buổi làm việc với Sở Nông nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - 

Kế hoạch; Văn phòng HĐND&UBND huyện; Tài nguyên và Môi trường, 

- Lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện. 

- Lãnh đạo và cán bộ địa chính UBND xã Bắc Xa 

2. Thời gian: từ 15 giờ 00 ngày 14 tháng 6 năm 2018 (Thứ năm). 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

 4. Nội dung: Tổ chức ký bàn giao Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập từ chủ đầu tư cũ sang 

chủ đầu tư mới 

5. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện biên bản và các 

tài liệu liên quan để bàn giao; chủ trì chuẩn bị phòng họp và điều kiện cần thiết 

để tổ chức ký bàn giao. 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện phối hợp chuẩn bị hội trường, công 

tác hậu cần phục vụ buổi làm việc. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời;  

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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