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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường về quản lý việc 

nhập khẩu, buôn bán loài Tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii  
 

 

Thực hiện Công văn số 2246/TCMT-BTĐDSH ngày 22/5/2019 của Tổng 
cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý việc nhập khẩu, buôn 
bán loài Tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii, UBND tỉnh mời các sở, 
ngành, đơn vị tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần: 

1.1. Thành phần Đoàn Công tác của Tổng cục Môi trường 

- Đại diện Tổng cục Môi trường; 

- Đại diện Tổng cục Thủy sản; 

1.2. Thành phần tỉnh Lạng Sơn 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 
tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải Quan, Cục Quản lý Thị Trường, Chi cục Kiểm dịch 
động vật vùng Lạng Sơn. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Phòng Kinh tế chuyên ngành 

2. Nội dung: làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường về 
quản lý việc nhập khẩu, buôn bán loài Tôm hùm nước ngọt Procambarus clarkii.  

3. Thời gian: Từ 9 giờ 30 phút, ngày 29/5/2019 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị: 

5.1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo, đánh giá tình hình nhập khẩu, buôn bản 
loài Tôm Tôm hùm nước ngọt và các giải pháp quản lý trên địa bàn tỉnh; chuẩn 
bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra. 

5.2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trương làm đầu mối trực tiếp liên hệ, đón 
tiếp Đoàn công tác. 
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5.3. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo các nội dung 
liên quan phục vụ cuộc làm việc. 

5.4. Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị hội trường và các nội dung khác liên 
quan để phục vụ cuộc làm việc đảm bảo hiệu quả. 

Kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Tổng cục Môi trường; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh,  
các phòng CV, HC-QT, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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