UBND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:715 /GM-VPUBND

Bến Tre, ngày10 tháng 5 năm 2021

GIẤY MỜI
Họp trực tuyến với Giám đốc Chương trình
Quốc gia IFAD tại Việt Nam
Căn cứ Thư ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ông Francisco Pichon, Giám
đốc Chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam về việc Dự án Phát triển chuỗi giá
trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSAT);
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường
trực Ủy ban nhân dân tỉnh/Trưởng Ban chuẩn bị Dự án giai đoạn III; Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời Quý đại biểu đến tham dự họp trực tuyến với Văn
phòng IFAD Việt Nam, cụ thể:
1. Thành phần:
- Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh
(mời chủ trì);
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;
- Phó Trưởng ban Thường trực Ban chuẩn bị Dự án giai đoạn III và Tổ giúp
việc chuyên trách.
2. Thời gian: lúc 15 giờ, ngày 13 tháng 5 năm 2021 (thứ Năm).
3. Địa điểm: Phòng họp số 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
4. Nội dung: Trao đổi về lộ trình phê duyệt, đàm phán và ký kết Hiệp định
tài trợ Dự án CSAT giữa IFAD và Chính phủ Việt Nam.
* Ghi chú: Giao Phó Trưởng ban thường trực Ban Chuẩn bị Dự án giai
đoạn III chuẩn bị công tác hậu cần, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; làm công
tác tổ chức tại cuộc họp. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Thông tin Điện tử
(Văn phòng UBND tỉnh) để lắp đặt thiết bị họp trực tuyến với Ông Francisco
Pichon, Giám đốc Chương trình quốc gia IFAD tại Việt Nam.
Đề nghị Quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng thành phần
và thời gian quy định để góp phần cho thành công cuộc họp./
Nơi nhận:
- Như thành phần mời dự;
- Ông Nguyễn Trúc Sơn, PCT.UBND tỉnh “báo cáo”;
- Ban Chuẩn bị Dự án giai đoạn III (AMD Bến
Tre) “để biết t/hiện”;
- Phòng QTTV “chuẩn bị phòng họp”;
- TTTTĐT “hỗ trợ kỹ thuật”;
- Phòng NgV;
- Lưu: VT,Huỳnh.
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