
 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 1220              

Số:           /GM-HĐTĐ                                             

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày     tháng 11 năm 2022. 

GIẤY MỜI 

Căn cứ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh, 

về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án nâng cao độ che phủ rừng giai đoạn 

2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 949/TTr-KL ngày 

08/11/2022, về việc thẩm định kết quả công trình xây dựng Đề án nâng cao độ 

che phủ rừng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Hội đồng thẩm định 1220 tổ chức cuộc họp thẩm định Đề án, kính mời các 

đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định 1220 tham dự với các nội dung sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Các Ủy viên, thư ký Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 1220/QĐ-

UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông. 

(Danh sách chi tiết các thành viên đã đăng ký tham gia tại phụ biểu đính kèm) 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Vào lúc 08h00’ ngày 11/11/2022 (thứ 6). 

- Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

đường Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông. 

3. Nội dung: Thẩm định Đề án nâng cao độ che phủ rừng giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Các thành viên Hội đồng thẩm định thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công theo Quyết định của Hội đồng thẩm định 1220, về việc phân công nhiệm 

vụ cho các thành viên Hội đồng thẩm định Đề án nâng cao độ che phủ rừng giai 

đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (Scan đính kèm). 

- Giao Tổ giúp việc 356 (thành lập theo Quyết định số 356/QĐ-HĐTĐ 

ngày 28/7/2022 của Hội đồng thẩm định 1220) chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, thủ tục 

liên quan; Đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung và trình bày báo cáo tóm tắt trước 

Hội đồng thẩm định; Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn 

bị phòng họp và các điều kiện cần thiết phục vụ cuộc họp. 



* Ghi chú:  

Tài liệu Họp thẩm định được đính kèm Giấy mời và đăng tải lên mục "Giấy mời 

họp" trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT (http://snnptnt.daknong.gov.vn) 

đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định nghiên cứu. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý bảo vệ rừng và BTTN - Chi 

cục Kiểm lâm, điện thoại: 0911.101. 412. 

Đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định sắp xếp thời gian tham dự 

họp theo thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên; đồng thời thực hiện các 

biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như thành tham dự; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KL(QLR-Y). 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 

Lê Quang Dần 
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