
   

 Kính gửi:  

  - Sở Tư pháp; 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

  - Ban Quản lý Dự án CSAT Trà Vinh. 

 

Căn cứ Công văn số 7565/BTC-QLN ngày 02/8/2022 của Bộ Tài chính, 

về việc đề xuất ký kết Hiệp định tài trợ của 02 dự án Phát triển chuỗi giá trị 

nông nghiệp thông minh tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, vay vốn IFAD.  

Thực hiện Công văn số 2023/VP-NN ngày 08/8/2022 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, về việc đóng góp ý kiến đối với việc đề xuất ký kết Hiệp 

định tài trợ của 02 dự án Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh tại 

tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, vay vốn IFAD và các tài liệu kèm theo. 

 Nhằm tổng hợp đầy đủ ý kiến trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tham gia góp ý với Bộ Tài chính, Sở Tài chính xin ý kiến góp ý của Quý cơ 

quan về dự thảo Tờ trình của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.  

(Đính kèm Công văn số 7565/BTC-QLN ngày 02/8/2022, dự thảo Tờ 

trình của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan). 

Sở Tài chính mong sớm nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan 

chậm nhất trước ngày 15/8/2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT STC; 

- Lưu:VT, NS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tiêu Thanh Tân 
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-NS 

V/v xin ý kiến về đề xuất ký kết 

Hiệp định tài trợ của 02 dự án Phát 

triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông 

minh tại tỉnh Bến Tre và Trà Vinh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2022 
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