UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 130 /GM-SNN&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 10 tháng 8 năm 2022

GIẤY MỜI
Lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-SNN&PTNT ngày 31/3/2022 của Sở Nông
nghiệp và PTNT về tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn đối với công chức, viên
chức theo Quyết định số 5255/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ theo
dõi diễn biến rừng (Lớp thứ nhất) cho công chức, viên chức Kiểm lâm Thanh Hóa,
cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT dự và khai mạc Hội nghị;
- Trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện Lãnh đạo và
chuyên viên phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ;
- Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;
- Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, liên huyện; cán bộ tổng hợp kỹ thuật; trạm
trưởng; Kiểm lâm viên địa bàn ở các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm (số lượng
50 học viên/lớp)
(Yêu cầu học viên tham gia lớp bồi dưỡng mang theo máy tính xách tay cài
đặt phần mềm FRMS; mặc trang phục mùa hè theo quy định của ngành Kiểm lâm).
2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 16/8/2022 - 17/8/2022; khai mạc hồi 7h30’,
ngày 16/8/2022 (thứ Ba).
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Khách sạn Hoa Hồng (102 Triệu Quốc Đạt,
phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).
4. Về kinh phí: Cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng được hỗ trợ kinh phí theo
Quyết định số 5255/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, gồm: Chi phí
tổ chức lớp học, tài liệu, giải khát giữa giờ; đơn vị cử cán bộ tham gia lớp bồi
dưỡng hỗ trợ tiền đi lại, lưu trú cho học viên theo quy định.
Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cử công chức, viên chức tham
gia lớp tập huấn theo đúng thành phần và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT; TCCB (03b).
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