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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      

Cẩm Xuyên, ngày     tháng     năm 2022 

 

                Kính gửi:    Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh; 
 

 

Thực hiện công văn số 243/VPĐP-KHNVGS ngày 02/6/2022 của Văn 

phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc đánh giá các mô hình ứng dụng 

chuyển đổi số; mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng kinh phí Chương trình nông 

thôn mới năm 2021. UBND huyện đã giao cho Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới huyện phối hợp với UBND các xã Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành rà soát 

các mô hình sử dụng kinh phí Chương trình nông thôn mới năm 2021 như sau: 

1. Mô hình thôn thông minh tại thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh; 

- Tổng kinh phí thực hiện mô hình : 299.378.000 đồng; 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ:  282.486.908 đồng; 

- Người dân đóng góp: 16.891.092 đồng; 

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo); 

2. Mô hình xã thông minh, gắn với chuyển đổi số tại xã Cẩm Vịnh; 

- Tổng kinh phí thực hiện mô hình: 385.000.000 đồng; 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ:  385.000.000 đồng; 

 (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo); 

3. Mô hình thôn thông minh tại thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình 

- Tổng kinh phí thực hiện mô hình: 200.000.000 đồng; 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ:  200.000.000 đồng; 

 (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo); 

4. Mô hình thôn thông minh tại thôn Nam Bắc Thành, xã Cẩm Thành; 

- Tổng kinh phí thực hiện mô hình: 200.000.000 đồng; 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ:  200.000.000 đồng; 

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo); 

Vậy UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo để Văn phòng Điều phối nông thôn 

mới tỉnh tổng hợp báo cáo cấp trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Lưu VT.NTM 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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