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BÁO CÁO 

Tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới hàng tuần  

( từ ngày 31/10 đến ngày 06/11/2022)  

 

 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 Tây, Sơn Bắc, Tân Sơn 
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-Trong Tuần thôn Sơn Tây đã hoàn thành 300m, thôn Tân Sơn và Thôn Tân 

Thọ tiếp tục xây dựng kênh mương, thôn Tân Thọ làm nền cứng giao thông nội 

đồng. 

 
 

.  
 

Hình 2: Hình ảnh làm nền cứng giao thông nội đồng thôn Tân Thọ 

Chiều ngày 03/11/2022, Hội Nông dân xã Kỳ Thọ phối hợp Trung tâm Hỗ 

trợ Nông dân Tỉnh, Công ty Phân bón Lâm Thao, Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 

tập huấn về Kỹ thuật sử dụng phân bón Lâm Thao; Tư vấn giới thiệu việc làm và 

Xuất khẩu lao động; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho Hội viên Nông 

dân trên địa bàn. 

  

- Hình 3: Hình ảnh buổi tập huấn 

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

hiện trong tuần từ ngày 31/10 –06/11/2022 và kế hoạch tuần tiếp theo của UBND 

xã Kỳ Thọ./. 

Nơi nhận: 

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

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Hiển 
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