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GIẤY MỜI 

Tham gia làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp về việc khảo 
sát, nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung  

một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP 
 

Ngày 27/4/2022, Tổng cục lâm nghiệp có văn bản số 622/TCLN-PTSXLN về 
việc khảo sát, nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Sở Nông nghiệp và PTNT 
tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp. 

1. Thành phần tham dự, kính mời: 
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường; 
- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; 
- Đại diện lãnh đạo các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Bến Hải; Triệu Hải; 

Đường 9; 
- Đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Nội dung: Khảo sát, nghiên cứu kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, 
lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề 

xuất, kiến nghị về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Thời gian: Theo chương trình làm việc kèm theo Giấy mời này. 
4. Địa điểm:  Phòng họp 1, Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà).  
5. Chủ trì: Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và Lãnh đạo Sở NN và PTNT. 

6. Chuẩn bị nội dung: 
- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Triệu Hải, Bến Hải, Đường 9 chuẩn 

bị báo cáo về kết quả triển khai Đề án cổ phần hóa tại công ty đến thời điểm hiện 

nay; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về việc tổ chức thực hiện, về điều 
chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; gửi về Sở Nông nghiệp và 
PTNT trước ngày 16/5/2022 để kịp tổng hợp. 

- Phòng Kế hoạch -Tài chính tổng hợp, chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ tham gia 
đúng thành phần, thời gian để buổi làm việc đạt kết quả./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần kính mời; 
- Giám đốc (b/c); 
- Lưu: VT, KHTC. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP  

(Kèm theo Giấy mời số         /GM-SNN ngày      /5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

Thời gian Thành phần Nội dung Địa điểm 

Bắt đầu từ 13h00 - 

ngày 18/5/2022  

(1 buổi) 

-  Đoàn công tác 

 - Đại diện lãnh đạo Các Sở: 

Nông nghiệp và PTNT, Tài 

chính, Tài nguyên – Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện lãnh đạo Chi cục 

Kiểm lâm; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Kế 

hoạch Tài Chính-Sở Nông 
nghiệp và PTNT; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Bến 

Hải; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp Triệu 

Hải; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty 

TNHH MTV lâm nghiệp 

Đường 9. 

Kết quả sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp 

theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP tại địa 

phương.  

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khi thực hiện 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và các văn 

bản hướng dẫn thi hành tại địa phương, 

doanh nghiệp.  

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP theo 

Kết luận số 82- KL/TW ngày 29/7/2020 của 

Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 

của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, 

đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của công ty nông, lâm nghiệp và phù 

hợp với thực tiễn quản lý, sản xuất. 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Bắt đầu tư 8 giờ 00 

ngày 19/5/2022 (Cả 

ngày) 

- Đoàn Công tác 

- Đại diện Sở NN&PTNT  

- Kết quả sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH 1 

TV Bến Hải theo Nghị định 118/2014/NĐ-

CP.  

Công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp Bến Hải  



Thời gian Thành phần Nội dung Địa điểm 

- Đại diện lãnh đạo, đại diện 

các phòng ban của Công ty 

TNHH 1 TV lâm nghiệp Bến 

Hải. 

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khi thực hiện 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và các văn 

bản hướng dẫn thi hành tại doanh nghiệp.  

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; mô 

hình sắp xếp; cơ chế, chính sách về quản lý 

đất đai (đo đạc, cấp giấy CNQSDĐ, giải 

quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khoán 

..), quả lý rừng (rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên, rừng đặc dụng, phòng hộ xem kẹt), tài 

chính, tài sản, lao động (xử lý công nợ do 

đầu tư, vay, tồn tại từ các dự án 327, 661, 

ODA…), cơ chế tài chính đặc thù… 

- Bắt đầu 8 giờ 00 

ngày 20/5/2022 (Cả 

ngày) 

- Đoàn công tác 

- Đại diện Sở NN&PTNT  

- Đại diện lãnh đạo, đại diện 

các phòng ban của Công ty 

TNHH 1 TV lâm nghiệp đường 

9  

- Kết quả sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH 1 

TV lâm nghiệp đường 9 theo Nghị định 

118/2014/NĐ-CP.  

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân khi thực hiện 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và các văn 

bản hướng dẫn thi hành tại doanh nghiệp.  

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP; mô 

hình sắp xếp; cơ chế, chính sách về quản lý 

đất đai (đo đạc, cấp giấy CNQSDĐ, giải 

quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khoán 

..), quả lý rừng (rừng sản xuất là rừng tự 

Công ty TNHH MTV lâm 

nghiệp đường 9 



Thời gian Thành phần Nội dung Địa điểm 

nhiên, rừng đặc dụng, phòng hộ xem kẹt), tài 

chính, tài sản, lao động (xử lý công nợ do 

đầu tư, vay, tồn tại từ các dự án 327, 661, 

ODA…), cơ chế tài chính đặc thù… 
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