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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Hội nghị công chức, người lao động cơ quan  

Chi cục Kiểm lâm năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 144/HDLT-CĐN-SNN ngày 19/12/2022 của Công 

đoàn Ngành - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nông nghiệp và PTNT) 

tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 

năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn 

cơ sở Chi cục Kiểm lâm quyết định tổ chức Hội nghị công chức năm 2022, cụ 

thể: 

1. Thời gian: tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 10/01/2023 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Hội trường Chi cục Kiểm lâm (Địa chỉ: số 04, Yên Thế, 

Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). 

3. Thành phần tham dự: 

- Đại biểu cấp trên: 

+ Đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; 

+ Đại diện BTV Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

- Chi cục Kiểm lâm: 

+ Bí thư và các chi ủy viên Chi  ộ Chi cục Kiểm lâm; 

+ Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; 

+ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm; 

+ Toàn thể công chức, người lao động đang công tác tại các phòng chuyên 

môn, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, số 02 thuộc 

Chi cục Kiểm lâm. 

4. Trách nhiệm thực hiện: 

- Phòng Tổ chức, tuyên truyền và Xây dựng lực lượng: chuẩn  ị các tài 

liệu, báo cáo và công tác tổ chức Hội nghị. 

- Phòng Hành chính tổng hợp: chuẩn  ị điều kiện phục vụ Hội nghị (trang 

trí hội trường, công tác hậu cần…). 

- Công chức tham dự hội nghị: mặc đồng phục Kiểm lâm (thu đông) theo 

đúng quy định. 



Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, 

Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 01, số 02 

thông báo đến toàn  ộ công chức và người lao động tham dự Hội nghị đúng thời 

gian quy định./. 

   

Nơi nhận:       CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như thành phần tham dự; 

- Lưu: VT, XDLL. 

 

 

 

 

                                                                               Vũ Đình Cường 
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