
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Xuân, ngày      tháng 10  năm 2021 

 

 

GIẤY MỜI  

Làm việc với Đoàn giám sát “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả 

lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII” 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với Đoàn giám sát của Thường 

trực HĐND tỉnh về “Giải quyết các kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII”(theo Giấy mời số 

403/GM-ĐGS  ngày 15/10/2021 của Đoàn giám sát). 

Thành phần, kính mời: 

- Đồng chí Phan Tấn Linh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Nghi Xuân; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ 

tịch HĐND huyện; 

- Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện; 

- Trưởng các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Xuân Thành, Xuân Hải, 

Xuân Phổ và thị trấn Xuân An (đón và làm việc với Đoàn tại các điểm khảo sát 

của liên quan đến địa phương); 

- Đại diện Nhà đầu tư các Dự án: Quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành tại 

xã Xuân Thành của Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình; Khu dịch vụ và nhà 

nghỉ Xuân Thành tại xã Xuân Thành của Công ty cổ phần Hồng Lam - Xuân 

Thành; dự án Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Hải của ông Trịnh Trung Vinh; Khu 

kinh doanh tổng hợp và nhà điều hành sản xuất tại thị trấn Xuân An của Công ty 

CP Trường Sơn 185 (mời tham gia khảo sát tại địa điểm thực hiện dự án, thành 

phần các Nhà đầu tư Dự án, giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tin mời). 

- Phóng viên Trung tâm Văn hoá – Truyền thông huyện (dự và đưa tin). 

Thời gian và địa điểm, cụ thể như sau: 

+ Từ 07h30 - 10h00 sáng, ngày 19/10/2021, đón và làm việc với Đoàn (theo 

lộ trình gửi kèm); 

+ Từ 10h15-11h30, ngày 19/10/2021 làm việc với Đoàn tại phòng họp 

UBND thị trấn Xuân An (nhờ UBND thị bố trí). 

Ủy ban nhân dân huyện giao: 



- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, 

Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị các 

nội dung liên quan theo yêu cầu của Đoàn Giám sát tại Văn bản số 393/HĐND-

ĐGS ngày 12/10/202, 403/GM-ĐGS ngày 15/10/2021 của Đoàn Giám sát và phân 

công của UBND huyện tại các Văn bản số 1721/UBND-VP ngày 09/9/2021 và 

1997/UBND-VP ngày 14/10/2021 của UBND huyện. 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện đảm bảo các điều kiện phục vụ buổi làm việc. 

- Ủy ban nhân dân các các xã: Xuân Thành, Xuân Hải, Xuân Phổ và thị trấn 

Xuân An: Thông báo lộ trình đi của Đoàn đến các thành phần liên quan của địa 

phương và các Nhà đầu tư; chuẩn bị các nội dung liên quan theo yêu cầu của Đoàn. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Thường trực: Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

Đinh Hữu Thắng 

 



DỰ KIẾN LỘ TRÌNH, ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 

 (Ban hành kèm theo GM số          /GM-UBND ngày      /10/2021 của UBND huyện) 

 

TT Thời gian Tên dự án/Nội dung khảo sát 
Nhà đầu tư/đơn vị 

quản lý 
Địa điểm Quy mô Ghi chú 

1 

7h30 - 10h00 

Sáng, ngày 

19/10/2021 

 

Quần thể du lịch sinh thái  

Xuân Thành 

Công ty CP Song 

Ngư Sơn Giang Đình 
xã Xuân Thành, 

Phía trong lạch nước ngọt: 

Khu khách sạn tiêu chuẩn 

tối thiểu 03 sao và 10 căn 

biệt thự nghỉ dưỡng Phía 

ngoài lạch nước ngọt: Khu 

nhà hàng ẩm thực sinh thái 

Dự án nằm 

trong nhóm 

dự án vướng 

mắc NĐ 

148/2020/NĐ-

CP, chưa 

được cho thuê 

đất 

2 
Khu dịch vụ và nhà nghỉ  

Xuân Thành 

Công ty cổ phần 

Hồng lam - Xuân 

Thành 

xã Xuân Thành 

Xây dựng Villa sân golf; các 

khu dịch vụ công cộng; 

Trồng, bảo vệ rừng phòng hộ 

 

3 Nuôi tôm trên cát tại xã Xuân Hải Trịnh Trung Vinh 
Thôn Đông Biên, 

xã Xuân Hải, 

Năng suất dự kiến khoảng 

15 tán/ha/vụ; 02 vụ/năm 

(tương đương khoảng 39 

tấn/năm) 

 

4 
Quy hoạch đất bám mặt đường  

xã Xuân Phổ 

Ủy ban nhân dân 

 xã Xuân Phổ 
xã Xuân Phổ   

5 
Khu kinh doanh tổng hợp  

và nhà điều hành sản xuất 

Công ty CP  

Trường Sơn 185 

Thị trấn  

Xuân An 

Xây dựng nhà điều hành 

(trụ sở Cty), chiều cao 5 

tầng; nhà bán buôn bán lẻ 

VLXD tổng hợp… 

 

6 
Quy hoạch đất bám mặt đường  

thị trấn Xuân An 

Ủy ban nhân dân  

thị trấn Xuân An 
thị trấn Xuân An   

7 

10h15 - 11h30 

Sáng, ngày 

19/10/2021 

Đoàn làm việc với Ủy ban nhân 

dân huyện Nghi Xuân  

Ủy ban nhân dân 

huyện  

Phòng họp 

UBND thị trấn 

Xuân An 
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