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BÁO CÁO 

Tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới hàng tuần  

( từ ngày 23/10 đến ngày 30/10/2022)  

 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN, KÈM HÌNH ẢNH MINH CHỨNG 

- Duy trì vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc hàng rào xanh hàng tuần  

  

 
 

Hình 1: hình ảnh lao động dọn vệ sinh và chăm sóc hàng rào xanh của thôn 

Sơn Bắc, Sơn Nam, Tân Sơn 
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Ngày 24/10/2022 Chi hội Phụ nữ thôn Tân Thọ ra mắt ngôi nhà xanh và chi 

hội thôn Sơn Nam mở bán ngôi ngôi nhà xanh gây quỹ hội 989.000đ 

  
Hình 2: Thôn Tân Thọ ra mắt ngôi nhà Xanh Hình 3:Thôn Sơn Nam mở bán ngôi ngà xanh 

-Trong Tuần thôn Sơn Tây,Vĩnh Thọ và Thôn Tân Thọ tiếp tục xây dựng 

kênh mương, Vĩnh Thọ hoàn thành 400m kênh mương nội đồng, Thôn Tân Thọ 

Hoàn thành 650m đường giao thông nội đồng, Thôn Sơn Tây hoàn thành 200m 

kênh mương nội đồng. Thôn Tân Sơn và Tân Thọ tiếp tục làm mặt bằng để triển 

khai đổ bê tông kênh mương nội đồng trong tuần tới. 

 
Hình 4:Thôn Tân Thọ hoàn thành 650m 

đường giao thôn  

.  
Hình 5: Làm 400m kênh nội đồng thôn Vĩnh 

Thọ 

Ngày 29 tháng 10 năm 2022 Thôn Sơn Bắc tiếp tục vận động xóa bỏ hố xí 

hai ngăn làm nhà vệ sinh tự hoại. 
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- Hình 6: Xây nhà vệ sinh tự hoại 

- Chiều ngày 28 tháng 10 năm 2022 UBND xã tổ chức tuyên truyền phổ biến 

pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên khoáng sản và 

luật giao thông đường bộ cho 4 chủ máy xúc, 3 chủ bãi tập kết vật liệu và 12 chủ xe ô 

tô ben trên địa bàn. Tham dự và chỉ đạo buổi tập huấn có đc Dương Đình Hới - Bí thư 

đảng uỷ xã, đc Hồ Văn Hiển - chủ tịch UBND xã cùng các đc Lãnh đạo đảng uỷ, 

UBND xã, thôn trưởng, công an viên các thôn. 

 
 

- Hình 6: Xây nhà vệ sinh tự hoại 

II. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO 

- Các thôn thực hiện các nội dung sau khi ký cam kết 60 ngày cao điểm xây 

dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đang thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Kỳ Thọ thực 

hiện trong tuần từ ngày 23/10 –30/10/2022 và kế hoạch tuần tiếp theo của UBND 

xã Kỳ Thọ./. 
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Nơi nhận: 

- Văn phòng NTM huyện; 
- Lưu: VT, NTM./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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