
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA LỄ RA QUÂN ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO NĂM 2023 THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo báo cáo số:      /BC-UBND ngày      tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

TT Tên đơn vị Nội dung Địa điểm tổ chức ra quân Quy mô

Lực
lượng

tham gia
 (người)

Ghi
chú

1 UBND xã Đăk Tơ Lung Làm đường giao thông nông thôn Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung Đường bê tông xi
măng; chiều dài 250 m 400

2 UBND xã Đăk Tờ Re

Cải tạo sân Nhà rông thôn Kon Săm Luh
Thôn Kon Săm Luh, xã Đăk Tờ Re
(Địa điểm tổ chức lễ tại Nhà Rông

thôn Kon Săm Luh)
Diện tích 300 m2 68

Cải tạo sân Nhà rông thôn Đăk Puih Thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re Diện tích 300 m2 42

Dọn dẹp vệ sinh, phát quang các tuyến đường nội thôn,
nhà rông Các thôn trên địa bàn xã Đăk Tờ Re 1.2000m 403

3 UBND xã Tân Lập Phát dọn đường làng ngõ xóm, làm hàng rào cổng ngõ
Các thôn trên địa bàn xã Tân Lập
(Điểm tổ chức lễ tại nhà rong thôn

4)

Phát dọn đường làng
ngõ xóm 6.000 m, làm
hàng rào cổng ngõ 300

m

200

4 Thị trấn Đăk Rve Ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị tại sân vận
động và trồng hoa tại khuôn viên bờ sông

Các thôn trên địa bàn Thị trấn Đăk
Rve (Điểm tổ chức lễ tại sân vận

động thôn 2)
1.500m 350
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5 UBND xã Đăk Pne

Các hoạt động về cải tạo cảnh quan, các công trình
công cộng chỉnh trang đô thị, nông thôn, bảo vệ môi

 trường “Sáng - Xanh - Đẹp - An toàn” như: xây dựng
mới hoặc trồng cây xanh các trục đường giao thông;

tu sửa, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, các công trình
văn hóa; phát dọn đường làng ngõ xóm, làm hàng rào,
cổng, khuôn viên hội trường nhà văn hóa thôn, làng...

Các thôn trên địa bàn xã Đăk
 Pne (Địa điểm tổ chức lễ tại trụ

 ở HĐND-UBND-UBMTTQVN xã)

Phát dọn đường làng
ngõ

 xóm với chiều dài
5.000m.

 Đào 20 hố rác/4 thôn

500

6 UBND xã Đăk Kôi

Các hoạt động về cải tạo cảnh quan, các công trình
công cộng chỉnh trang các khu dân cư như: xây dựng
mới hoặc trồng cây xanh các trục đường giao thông;

tu sửa, chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, các  công trình
văn hóa; phát dọn đường làng ngõ  xóm, làm hàng rào,

công, khuôn viên hội trường  nhà văn hóa thôn.

Các thôn trên địa bàn Thị trấn Đăk
Kôi (Điểm tổ chức lễ tại nhà rông

thôn 4)

Tổng dọn vệ sinh toàn
xã,

 phát dọn đường làng
ngõ

xóm 1.000 m. Đào 20
hố rác

560

7 UBND xã Đăk Ruồng

Ra quân chỉnh trang khuôn viên hội trường nhà văn
hóa;

phát dọn đường làng ngõ xóm, làm hàng rào, cổng,
 khuôn viên các công trình văn hóa trên địa bàn xã.

Các thôn trên địa bàn Thị trấn Đăk
Ruồng (Điểm tổ chức lễ tại Hội

trường thôn 9)
6,700 m 280

Tổng cộng: 2,803
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