
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày      tháng      năm 2023 
 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết công tác BVR-PCCCR, phòng chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

 

 Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo 

vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 (có chương trình kèm theo).  

1. Thời gian: Vào lúc 14h00 ngày 24 tháng 3 năm 2023 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Hội trường số 1 - Tầng 5, UBND huyện. 

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

* Ở tỉnh: 

- Đại diện Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai 
đoạn 2021 - 2025; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi và các phòng 
chuyên môn. 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
huyện (theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND huyện); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 

huyện giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 
của UBND huyện); 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

        - Lãnh đạo và cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện, Kiểm lâm địa bàn (đề nghị Hạt 
Kiểm lâm huyện tin mời); 

- Tập thể và cá nhân được UBND huyện khen thưởng theo Quyết định số 
278/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 (đề nghị Hạt Kiểm lâm tin mời); 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin). 

* Chủ rừng: 

Đại diện lãnh đạo: Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Công ty 
TNHH Một thành viên Cao su Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Việt Hà. 

* Ở xã, thị trấn: 

- Đồng chí Chủ tịch UBND; 

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Nông thôn mới; 

- Cán bộ phụ trách lâm nghiệp các xã Nam Điền, Thạch Xuân, Lưu Vĩnh 
Sơn, Ngọc Sơn, Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Lạc, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch 
Khê, Thạch Hội, Thạch Ngọc, Việt Tiến. 
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4. Phân công nhiệm vụ: 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp Hạt Kiểm 
lâm huyện chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ hội nghị; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện: Bố trí hội trường, điều kiện đảm bảo; 

- Đề nghị các đại biểu chuẩn bị ý kiến tham gia phát biểu. 

Kính mời các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Thanh 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị tổng kết công tác BVR-PCCCR, phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 

(Kèm theo Giấy mời số        /GM-UBND ngày 22/3/2023 của UBND huyện) 

 

       
 

TT Thời gian 

 

Nội dung 

 

Thực hiện 

1 
 

14h00 - 14h10 

 

Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu 

 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện 

2 
 

14h10 - 14h30 

 

Báo cáo tổng kết công tác 

PCTT&TKCN năm 2022, triển khai 

nhiệm vụ năm 2023 

 

Đ/c Lê Văn Thuận - 

Trưởng phòng 

NN&PTNT, Chánh 

Văn phòng 

PCTT&TKCN 

3 
 

14h30 - 14h50 

Báo cáo tổng kết công tác BVR - 

PCCCR năm 2022, triển khai nhiệm vụ 

năm 2023 

Đ/c Lê Thanh Hải - 

Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện 

4 14h50 - 16h10 

 

Thảo luận (phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn; Bảo vệ rừng, phòng 

cháy, chữa cháy rừng) 

 

Các đại biểu dự hội 

nghị 

5 
 

16h10 - 16h20 

 

Nghỉ giải lao 

 

 

6 
 

16h20 - 16h40 

 

Ý kiến phát biểu của đại biểu tỉnh 

 

 

7 16h40 - 17h10 Công bố QĐ và trao giấy khen thưởng Phòng Nội vụ 

8 
 

17h10 - 17h30 

 

Tổng kết và bế mạc hội nghị   

 

Đ/c Nguyễn Văn 

Sáu, Phó Chủ tịch 

UBND huyện 

 
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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