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Thông báo 

Thời gian nội dung làm việc với các thôn 

  Về việc đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng 

NTM những tháng cuối năm 2022. 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ đảng ủy và Ban Chỉ đạo xây 

dựng nông thôn mới về việc thống nhất các nội dung xây dựng nông thôn nới 

theo hướng xây dựng xã Kỳ Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã thống nhất chia thành 2 đoàn để xuống 

trực tiếp với các thôn: Về việc đánh giá kết quả thực hiện nông thôn mới và 

nhiệm vụ xây dựng NTM những tháng cuối năm 2022. 

Đoàn 1:  

1. Ở xã: 

Đ/c: Dương Đình Hới - Bí thư đảng ủy; Trưởng Ban NTM: Trưởng đoàn 

Đ/c Cao Thị Hồng Lam -  PBT, Thường trực đảng ủy:          Phó đoàn 

Đ/c: Phạm Thị Nghĩa -  Chủ tịch Hội Nông dân:                     Thư ký 

Các đồng chí trong đoàn công tác xã chỉ đạo các thôn: Sơn Bắc; Sơn 

Nam; Vĩnh Thọ. 

2. Ở thôn: Chi ủy; Ban cán sự thôn và trưởng các chi hội, chi đoàn thôn 

các thôn: Sơn Bắc; Sơn Nam; Vĩnh Thọ. 

Đoàn 2: 

1. Ở xã: 

Đ/c Hồ Văn Hiển - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Trưởng đoàn; 

Đ/c Lê Thanh Bình - UVBTV, Chủ tịch UBMT xã : Phó đoàn 

Đ/c Nguyễn Thị Hòa - Công chức địa chính - xây dựng:  thư ký 

Các đồng chí trong đoàn công tác xã chỉ đạo các thôn: Sơn Tây, Tân Thọ, 

Tân Sơn. 

2. Ở thôn: Chi ủy; Ban cán sự thôn và trưởng các chi hội, chi đoàn các 

thôn: Sơn Tây; Tân Thọ; Tân Sơn. 

Nội dung làm việc: Thống nhất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 

2022 theo hướng xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 



Thời gian làm việcNgày 28 tháng 02 năm 2022. (giao các trưởng đoàn 

thống nhất với các thành viên trong đoàn) 

Để thống nhất nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới những tháng cuối năm 

2022 đạt kết quả cao, giao các đồng chí ủy viên BCH đảng ủy phụ trách chỉ đạo 

các thôn cần làm việc với chi ủy ban cán sự thôn để thống nhất các nội dung 

công việc. Các đồng chí thư ký ghi chép biên bản làm việc với các thôn gửi về 

văn phòng NTM để tổng hợp. 

Trên đây là thông báo làm việc với các thôn về nhiệm vụ xây dựng NTM 

năm 2022. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND;  

- Bí thư, thôn trưởng 6 thôn;  

- Các ban ngành; đoàn thể xã; 

- Lưu VT; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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