
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:  59   /GM-SNN Quảng Trị, ngày   19 tháng 6 năm 2020 

GIẤY MỜI 

V/v thảo luận các nội dung chuẩn bị dự án 

Dự án: Phát triển thủy sản bền vững (SFDP)  

 

Kính gửi: ………………………………………………… 

Thực hiện văn bản số 674/DANN-QLTV&XDDA ngày 22/5/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc để thảo 

luận các nội dung chuẩn bị dự án: Phát triển thủy sản bền vững (SFDP).  

1. Thành phần mời tham dự: 

- Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới; 

- Đại diện Cán bộ Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đại diện Chi cục Thủy sản; 

- Đại diện Ban Quản lý Cảng cá; 

- Đại diện Ban quản lý KBT Biển đảo Cồn Cỏ; 

- Đại diện Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 24/6/2020 (Thứ 4). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Sở Nông nghiệp và PTNT 

Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đại biểu tham gia dự đầy đủ, đúng 

thành phần để buổi buổi làm việc đạt kết quả tốt.  

Ghi chú: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị 

nội dung để làm việc tại cuộc họp./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời tham dự; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, KHTC. 

TL.GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TCHC 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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