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BÁO CÁO 

Tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới tuần 1 tháng 11 

(từ ngày 30/10 đến ngày 06/11/2022) 

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

10/10 thôn hàng tuần chăm sóc các tuyến đường giao thông, cắt tỉa và chăm sóc 

hàng rào xanh.  

     

Hình ảnh: Cắt tỉa hàng rào xanh tại thôn Hòa Bình 

- Đường giao thông: Thôn Tân Phong hoàn thành tuyến đường từ Quốc lộ 

1A- Mỏ đá dài 600m với chiều rộng mặt đường là 5m 

  

Hình ảnh: Thôn Tân Phong làm tuyến đường QL1A- Mỏ đá: 600m 

Rãnh thoát nước: Xây dựng 700m (thôn Thượng Phong xây dựng rãnh thoát nước 

từ nhà anh Long – Sân bóng dài 500m; thôn Nam Phong 200m) 



  

Hình ảnh: Nhân dân thôn Thượng Phong xây dựng rãnh thoát nước dài 500m 

 

  

Hình ảnh: thôn Nam Phong xây dựng rãnh thoát nước 200m 

 

- Kênh mương nội đồng: Xây dựng 1150m (Thôn Tuần Tượng xây dựng 

kênh mương nội đồng với 850m ở các Xứ đồng: Hào Hao, Đồng Chùa, Cửa Trùa,…và 

thôn Trung Phong 300m tại xứ đồng Chụ Đông) 

 

  

Hình ảnh: thôn Tuần Tượng xây dựng kênh mương nội đồng 



          

Hình ảnh: Làm kênh mương nội đồng tại xứ đồng Chụ Đông thuộc thôn Trung Phong 

- Thôn Trung Phong: Xây dựng 02 nhà vệ sinh tại 02 hội quán thôn 3A và 3B 

- Thôn Hà Phong đẩy nhanh tiến độ Tập trung Tích tụ ruộng đất, giao thông 

nội đồng với 12 km 

     

- Hình ảnh tại xứ đồng thôn Hà Phong 

+ Đường điện chiếu sáng: 

- Thôn Đông Sơn khởi xây lắp đặt các tuyến đường điện chiếu sáng dài 2km 

và hướng dẫn nhân dân xử lý bằng chế phẩm sinh học, gom các phế liệu tái 

chế thu hoạch Ngôi nhà xanh, cắt tỉa, chăm sóc hàng rào xanh 

- Thôn Đông Thịnh chỉnh trang và bổ sung các bóng đã bị hỏng trên các 

tuyến đường điện chiếu sáng của thôn 

           

Hình ảnh lắp đặt đường điện chiếu sáng tại thôn Đông Sơn 



         

Hình ảnh: Xử lý rác và thu hoạch Ngôi nhà xanh 

Hội nông dân xã kết hợp với Trung tâm hỗ trợ Hội nông dân Tỉnh và cơ quan 

BHXH huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón và tuyên truyền về tham 

gia BHXH cho các hội viên, nhân dân Trung Phong  

     

Hình ảnh tập huấn tại thôn Trung Phong 

II. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO 

- 10/10 thực hiện phát quang đường giao thông, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa 

các tuyến hàng rào xanh và thực hiện vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, 

chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn hộ, vườn tạp. 

- Các thôn triển khai xây dựng các công trình theo cơ chế hỗ trợ xi măng đã 

đăng ký. 

- Thôn Tân Phong, Nam Phong, Trung Phong tập trung cao vào các nội dung 

đã xây dựng trong kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo kết quả Xây dựng Nông thôn mới thực hiện trong tuần từ 

ngày 30/10/2022 – 06/11/2022 của UBND xã Kỳ Phong./. 

 

Nơi nhận: 

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