
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

Số:           /GM-TCLN-PTSXLN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           

Hà Nội, ngày       tháng    9   năm 2022 

GIẤY MỜI 

Tham dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản vào  

các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc” 

  Kính gửi: ……………………………………………………………….... 

                         ………………………………………………………………..….      

 Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng kính mời Quý đại biểu dự “Hội nghị xúc 

tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản vào các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc”, cụ 

thể như sau: 

1. Nội dung: Đánh giá thực trạng tình hình phát triển chế biến gỗ, lâm sản 

và bàn giải pháp thu hút doanh nghiệp hợp tác, liên kết đầu tư vào chế biến gỗ, 

lâm sản tại các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025. 

2. Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 30/9/2022, Chương trình Hội nghị tại 

Phụ lục kèm theo. 

3. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Tuyên Quang, Số 207 Bình 

Thuận, Thành phố Tuyên Quang. 

4. Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp. 

5. Thành phần: 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng cục Lâm nghiệp; Vụ Kế 

hoạch – Bộ NN&PTNT; Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục 

Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối CTMTQG Nông 

thôn mới. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc. 

- Đại diện các Hiệp hội Gỗ; một số doanh nghiệp chế biến, thương mại gỗ 

và lâm sản; các doanh nghiệp trồng rừng. 

- Đại diện các hộ nông dân trồng rừng, thực hiện chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững. 

 (Đại biểu đăng ký tham dự liên hệ Bà Vũ Thị Trang, Vụ Phát triển sản 

xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp (Điện thoại: 0984.405.989; Email: 

huyentrang12987@gmail.com) trước ngày 27/9/2022. 

mailto:huyentrang12987@gmail.com
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Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng kính mời các cơ quan, đơn vị tham dự./.         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTCT Bùi Chính Nghĩa (để b/c); 

- Lưu: VT, PTSXLN (60b). 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Lý 
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CHƯƠNG TRÌNH 

  “Hội nghị xúc tiến đầu tư chế biến gỗ và lâm sản vào                                           

các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc” 
 (Kèm theo Giấy mời số:           /GM-TCLN-VP ngày       /  9 /2022 của Tổng cục Lâm nghiệp) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Buổi sáng bắt đầu từ 8h30 – 11h30 

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị 
Lãnh đạo Tổng cục 

Lâm nghiệp 

3 
Báo cáo tình hình phát triển chế biến gỗ và lâm sản tại các tỉnh 

miền núi phía Bắc 

Vụ Phát triển sản xuất 

Lâm nghiệp 

4 
Báo cáo định hướng thu hút đầu tư phát triển rừng trồng sản 

xuất gắn với chế biến gỗ của tỉnh Tuyên Quang 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Tuyên Quang 

5 
Báo cáo về cơ hội, tiềm năng phát triển chế biến gỗ tại khu 

vực vùng núi phía Bắc. 

Hiệp hội gỗ và lâm sản 

Việt Nam 

6 

Báo cáo tình hình chế biến hơp tác, liên kết trồng rừng gỗ lớn 

có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chế biến gỗ xuất khẩu 

của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang 

Lãnh đạo Công ty 

Woodsland 

7 
Báo cáo định hướng thu hút đầu tư phát triển rừng trồng sản 

xuất gắn với chế biến gỗ của tỉnh Quảng Ninh 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Ninh 

8 Giải lao Toàn thể hội nghị 

9 Thảo luận và hỏi đáp Toàn thể hội nghị 

10 Phát biểu kết luận Hội nghị 
Lãnh đạo Tổng cục 

Lâm nghiệp 

Buổi chiều bắt đầu từ 13h30 – 17h00 

- Tham quan hiện trường Toàn thể đại biểu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Chi phí đi lại, ăn nghỉ của các đại biểu theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
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DANH SÁCH GỬI GIẦY MỜI ĐIỆN TỬ 

1. Vụ Kế hoạch -  Bộ NN&PTNT; 

2. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; 

3. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 

4. Văn phòng điều phối CTMTQG Nông thôn mới; 

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; 

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang; 

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai; 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái; 

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên; 

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn; 

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ; 

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang; 

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh; 

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình; 

16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La; 

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên; 

18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. 

19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng; 

20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc; 

21. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. 
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