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THÔNG BÁO  

Kết luận kiểm tra làm việc tại  

thôn Tân Thọ về Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu 

  

 Sáng ngày 24tháng 09 năm 2019, Đoàn công tác xã do đồng chí bí thư làm 

trưởng đoàn và cấp uỷ thôn, trưởng các ban nghành đoàn thể, tổ trưởng tổ tự quản 

cấp thôn đã đi kiểm tra thực tế tại 13 tổ tự quản trên địa bàn thôn về thực hiện các 

tiêu chí xây dựng Khu dân cư khiểu mẫu. Sau kiểm tra đã về tại hội trường tổ chức 

họp do đồng chí Dương Đình Hới – bí thư Đảng Uỷ, và Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa 

bí thư Chi bộ chủ trì qua thảo luận góp ý đồng chí trưởng đoàn đã kết luận như sau: 

1. Các nội dung công việc tập thể: 

 Lắp đặt Internet, bổ sung đầu sách, bổ sung các biển bảng trong hội trường, 

gắn các giấy khen.Lắp đặt các biển hạn chế trọng tải, bảng tên đường.Trồng bổ sung 

3 cây bóng mát, trồng bổ sung hàng rào xanh, trồng cỏ lạc. Xây dựng 240 m rãnh 

thoát nước từ Quốc lộ 1 A đến kênh N2 phía bắc chợ Chào.Xây dựng 2 điểm tập kết 

rác thải.Láng mở rộng sân bóng chuyền, xây bồn trồng cây chuỗi ngọc.Giao đồng chí 

bí thư chi bộ thành lập đoàn công tác của Ban mặt trận thôn để đáng giá từng hộ , 

kiểm tra đôn đốc các hộ chỉnh trang vườn hộ xây dựng rãnh thoát nước, hố phân có 

mái che… 

 Về sân bóng đá: Chỉnh trang lại hàng rao cột bê tông dây thép phi 6, trồng bổ 

sung cây xanh, cây xi lau. 

 Huy động toàn thể Nhân dân trồng cây cỏ lạc phía bắc tuyến đường vượt lũ. 

Phía bắc từ rãnh thoát nước đến bờ rào trồng chuỗi ngọc hặc chè tàu. 

2.Đối với các tổ tự quản: 

1.Tổ anh Nam:Trồng bổ sung hàng rào xanh tại vườn anh Tiến, Vận động chị 

Bình xây bờ rào che kín hố phân, xây bịt kín hố phân, xây thoát nước. Tuyến đường I 

A đi anh Ưng: loại bỏ cây chiều tím trồng bổ sung cây chuỗi ngọc. Vận động các hộ 

cải tạo vườn chỉnh trang 3 sạch vệ sinh môi trường. Riêng nhà anh Hựu Chi ủy ban 

cán sự thôn làm việc trực tiếp với gia đình. Họp tổ có sự tham gia của cán bộ xã và 

chi ủy ban cán sự thôn. 

2.Tổ anh Hiếu:Vận động các hộ trên tuyến đường I A đi ông Dục xây rãnh 

thoát nước phía nam tuyến đường, các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, thực hiện tốt 



vệ sinh môi trường, xây rãnh thoát nước. Vận động anh Trần Công Việt láng cữa ngọ 

chỉnh trang phía trước cồng nhà, trồng thảm cỏ lạc. 

3.Tổ anh Hòe: Trồng hàng rào xanh tuyến anh phương đi tràn, Vận động anh 

Tý, bà Nhứ phá bỏ bờ rào. Vận động các hộ trồng hàng rào xanh, xây rãnh thoát 

nước, cải tạo vườn để trồng rau, trồng cây vụ đông. 

4.Tổ ông Hiến:Tổ huy động toàn tổ Dọn cỏ, vệ sinh môi trường dọc tuyến 

đường quốc lộ I A; đoạn từ cầu Chào đi anh Bắc, anh Khiệm đi bà Tiến. Dọn đá 

trước ngọ ông Niêm. Đoạn đường phía nam anh Bắc và phía bắc ông Mảnh, anh 

Khiệm vận động các hộ dân đóng góp kinh phí láng xi măng (Chi ủy, ban cán sự thôn 

trung gian vận đổng cả tổ anh viên đóng góp). các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, 

thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xây rãnh thoát nước. 

5.Tổ anh Viên:Vận động gia đình anh Tân xây dựng hố phân có mái che. các 

hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ chuẩn bị đất để trồng cây vụ đông, thực hiện tốt vệ 

sinh môi trường, xây rãnh thoát nước. Chi ủy, ban cán sự thôn vận động gia đình anh 

Tải cày đất để trồng cây vụ đông. Vận động các hộ lâm nghiệp cắt tỉa hàng xanh thu 

dọn cải tạo vườn… 

6.Tổ anh Trang:Dọn vệ sinh cuốc cỏ tuyến đường I A đoạn từ cổng Chào đến 

anh Đại. Huy động toàn tổ dọn dẹp nhà anh Minh. Tuyến anh Sơn đi anh Toản vận 

động các hộ góp xi cát để láng không trồng hàng rào xanh nữa. Đề nghị đoàn mặt trận 

thôn làm việc với nhà anh Diễn. các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, thực hiện tốt vệ 

sinh môi trường, xây rãnh thoát nước hộ gia đình. 

7.Tổ chị Cúc:Tiếp tục trồng hàng rào xanh các tuyến đường, cắt tỉa hàng rào 

xanh đã trồng. các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, 

xây rãnh thoát nước hộ gia đình. Đề nghị thôn kiểm tra và giao anh Trường chỉnh 

trang lại đường do thi công. Đề nghị thôn vận động ông Công tháo dỡ chuồng trâu 

không nuôi, ông Lịnh phát quang cây cối và chỉnh trang vườn. 

8.Tổ Ông Khang: Dọn vệ sinh cuốc cỏ đoạn đường IA chổ bà Lạc, phía Bắc 

đường di dân vũng lũ. Vận động gia đình anh Phước, Anh Thọ chỉnh trang, sắp xếp 

gọn gàng ngăn nắp, tháo dỡ chuồng bò. các hộ gia đình trong tổ chỉnh trang vườn hộ, 

thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xây rãnh thoát nước hộ gia đình. Anh Khang chặt 

cây bạch đàn ảnh hưởng đường đi lại trong tổ. 

9.Tổ chị Hoa:Huy động các hộ trong tổ chỉnh tắt tỉa hàng rào xanh; Vận động 

các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt vệ 

sinh môi trường, xây rãnh thoát nước hộ gia đình. Vận động các hộ trồng, chăm sóc 

cây xanh truyến đường di dân vùng lũ. 



10.Tổ ông Nông:Cuốc cỏ trồng hàng rào xanh tuyến đi đê mặn, cuốc cỏ trồng 

thảm cỏ lạc tuyến đường đi đê mặn đến cống Hinh Hồng. Vận động các hộ gia đình 

chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, 

xây rãnh thoát nước hộ gia đình. 

11.Tổ Ông An:Huy động trong tổ giúp đỡ các vườn hộ không có người ở, 

cuốc cỏ trồng hàng rào xanh tuyến đi đê mặn và tuyến Chị Duyên đi ông Thiệu. Vận 

động các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt 

vệ sinh môi trường, xây rãnh thoát nước hộ gia đình. 

12.Tổ chị Anh: Huy động toàn tổ chỉnh trang cuốc cỏ tuyến đường đi đê mặn . 

tuyến đê mặn đi sân bóng đá thôn. Vận động các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, sắp 

xếp gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xây rãnh thoát nước hộ gia 

đình. 

13.Tổ ông Chính: Huy động toàn tổ chỉnh trang cuốc cỏ tuyến đường đi đê 

mặn . Phát quang tuyến đê mặn đi hội trường thôn. Vận động các hộ gia đình chỉnh 

trang vườn hộ, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, xây rãnh 

thoát nước hộ gia đình. 

 Trên đây là kết luận buổi kiểm tra làm việc tại thôn Tân Thọ về xây dựng khu 

dân cư kiểu mẫu Giaocác đồng chí; Trong ban phát triển thôn Tân Thọ và các đồng 

chí liên quan căn cứ kết luận lên kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./. 

 
Nơi nhận: 

- Đoàn công tác 979 huyện uỷ; 

- Ban chỉ đạo NTM; 

- Các đồng chí chỉ đạo thôn Tân Thọ; 

- Bí thư thôn trưởng Tân Thọ;  

- Lưu: VPĐP NTM xã. 
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