ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 127 /GM-UBND

Nghi Xuân, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Làm việc với Đoàn kiểm tra, xem xét danh mục đầu tư gói công nghệ sản xuất
thuộc Hợp phần 3 Dự án FMCR tỉnh Hà Tĩnh
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra, xem xét danh
mục đầu tư gói công nghệ sản xuất thuộc Hợp phần 3 Dự án FMCR tỉnh Hà Tĩnh
(Theo Giấy mời số 311/GM-SKHĐT ngày 20/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Thành phần:
* Ở huyện, kính mời:
- Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên liên quan các phòng, đơn vị: Nông nghiệp
và PTNT; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế - Hạ tầng; Văn phòng Nông thôn mới.
* Ở các xã: Xuân Hải, Xuân Yên, Cương Gián, kính mời:
- Đại diện Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách địa chính; nông nghiệp;
- Đại diện các Chủ mô hình được đề xuất (Tổ hợp tác chế biến và kinh doanh
hải sản Hoa Linh Chi, Cương Gián; Tổ hợp tác sản xuất nước mắm Yên Ngư, Xuân
Yên; Hợp tác xã An Tâm Farm, Xuân Hải)
(Thành phần cấp xã và các mô hình, giao UBND các xã tin mời)
Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h30 phút ngày 22/9/2021.
Địa điểm: Tại địa điểm xây dựng các mô hình.
Uỷ ban nhân dân huyện giao:
- Các Phòng, ban liên quan và UBND các xã rà soát sự trùng lặp với các
chương trình đầu tư hỗ trợ, các kết quả hỗ trợ các chủ mô hình (được đề xuất) trong
thời gian qua.
- UBND các xã dự kiến hưởng lợi từ dự án FMCR tỉnh Hà Tĩnh báo cáo rõ
quá trình Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương, các thôn trong việc
thực hiện tham vấn cộng đồng để đề xuất hạng mục dự án, cơ sở của việc lựa chọn
mô hình đề xuất hạng mục dự án.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian, địa điểm
quy định và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid19 khi tham gia cuộc họp./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng NNPTNT, VPNTM;
- Lưu: VT, NTM.

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

Đinh Hữu Thắng

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Giấy mời số 127 /GM-UBND ngày 21 /9/2021 của UBND huyện)

Thời
gian
thực
hiện

Địa phương

Tổ chức nộp
đề xuất

1

Xã Cương
Gián, huyện
Nghi Xuân

Tổ hợp tác
kinh doanh và
chế biến hải
sản Hoa Linh
Chi

Đầu tư dây chuyền chế
biến thuỷ hải sản

Xã Cương
Gián,
huyện Nghi
Xuân

2

Xã Xuân
Yên, huyện
Nghi Xuân

Tổ hợp tác sản
xuất nước
mắm Yên
Ngư

Đầu tư công nghệ sản
xuất nước mắm và dây
chuyền sấy khô thuỷ hải
sản

Xã Xuân
Yên, huyện
Nghi Xuân

20212023

Hợp tác xã An
Tâm Farm

Đầu tư hệ thống pin
năng lượng mặt trời và
một số thiết bị trong mô
hình trồng rau thuỷ
canh, bán thuỷ canh
trong nhà màng công
nghệ cao

Xã Xuân
Hải, huyện
Nghi Xuân

20212023

Stt

3

Xã Xuân
Hải, huyện
Nghi Xuân

Tên gói công
nghệ/hạng mục

Địa điểm
thực hiện

20212023

Nội dung/ hạng mục đầu tư dự
kiến
Dây chuyền sấy khô thủy hải sản
(máy rửa hải sản, dây chuyền luộc,
máy bóc vỏ tôm, kho sấy, máy hút
chân không, kho lạnh…), kho
đông…, đào tạo chuyển giao.
Hệ thống sản xuất nước mắm bằng
năng lượng mặt trời (tấm năng
lượng mặt trời, bể muối nước
mắm, hệ thống bơm, lọc, máy lọc,
hệ thống chiết rót chai tự động các
phụ kiện …), máy sấy, kho lạnh…,
đào tạo chuyển giao.

Tổng mức
đầu tư
(tỷ VNĐ)

Qui mô nhà
xưởng, mặt
bằng bố trí
lắp đặt dự
kiến (m2)

3,430

500

2,380

500

1,190

1.000

- Lắp đặt hệ thống pin năng lượng

mặt trời, quạt thông gió, kho lạnh
bảo quản…, đào tạo chuyển giao.

(*) Ghi chú:
Thời gian làm việc có thể được điều chỉnh trong quá trình kiểm tra. Đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Đ/c: Trần Minh Đức – Chuyên viên Phòng Nông
nghiệp và PTNT để phối hợp bố trí.

