
             UỶ BAN NHÂN DÂN 

            HUYỆN NHƯ THANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                 /UBND-NN 
V/v báo cáo kết quả nghiệm thu  

diện tích trồng ngô Đông  

năm 2021-2022. 

     Như  Thanh, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

 

                                 Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính đang tham mưu cho 

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2021-2022. 

Tuy nhiên thời gian ban hành chính sách dự kiến vào trung tuần tháng 12/2021. 

Trong khi đó thời gian thu hoạch ngô vụ Đông bắt đầu từ tháng 12/2021. Để đảm 

bảo có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất vụ Đông 2021-2022, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn có tổng diện tích trồng ngô Đông 2021-2022 từ 05 

ha trở lên, thành lập tổ công tác để nghiệm thu diện tích trồng ngô Đông 2021-2022 

đến từng thôn, từng hộ gia đình. 

2. UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả nghiệm thu diện tích trồng ngô 

Đông 2021-2022 về UBND huyện qua (Phòng Nông nghiêp & PTNT) trước ngày 

15/12/2021. Quá thời gian nêu trên đơn vị nào không gửi kết quả nghiệm thu diện 

tích trồng ngô Đông coi như không có nhu cầu hỗ trợ. 

(Có phụ biểu 01, 02 và mẫu biên bản nghiệm thu gửi kèm) 

  Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện tốt các 

nội dung trên./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch; PCT UBND huyện phụ trách KT; 

- Lưu: VT, NN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hàn Văn Huyên 

 



 

Biểu 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ, TT…………………… 

THÔN/KP……………….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………………., ngày      tháng       năm…….. 

        

  Tổng hợp diện tích trồng ngô sản xuất vụ Đông 2021-2022                                                                                                                      

 

TT Họ và tên chủ hộ Diện tích   

(m2) 

Xứ đồng Tờ bản đồ 

số 

Thửa 

số  

1 Nguyễn văn A     

2 …………..…..     

3 ………………..     

Tổng cộng     

        TRƯỞNG THÔN/KP 

 

 

 

Công chức Văn phòng -TK Công chức Địa chính-XD Công chức Địa chính - NN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ, TT……………….



 

Biểu 02 

ỦY BAN NHÂN DÂN    

XÃ, TT…………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

………………., ngày      tháng       năm…….. 

 

Tổng hợp diện tích trồng ngô sản xuất vụ Đông 2021-2022 

 

 

TT 

 

Đơn vị 

 

Diện tích (ha) 

 

Ghi chú  

1 Thôn…..   

2 Thôn…..   

3 Thôn…..   

Tổng cộng   

         Người tổng hợp   

        Công chức Văn phòng -TK 

 

 

 

 

Công chức Địa chính – NN 

 

Công chức Địa chính-XD 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ, TT……………….



 

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

Nghiệm thu diện tích trồng ngô sản xuất vụ Đông 2021-2022. 

 

 

Hôm nay, ngày….. tháng..... năm 20…, tại thôn…................., xã………….... 

huyện Như Thanh. Chúng tôi gồm: 

I. HỘI ĐỒNG  NGHIỆM THU CỦA XÃ 

1. Ông (bà):…………………………….- Chức vụ:………………………….. 

2. Ông (bà):…………………………….- Chức vụ:………………………….. 

3. Ông (bà):…………………………… - Chức vụ:………………………….. 

4. Ông (bà):…………………………….-  Chức vụ:…………………………. 

5. Ông (bà):…………………………….-  Chức vụ:…………………………. 

II. ĐẠI DIỆN THÔN:....................................... 

1. Ông (bà):…………………………….- Chức vụ:………………………….. 

2. Ông (bà):…………………………….- Chức vụ:………………………….. 

III. ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH 

Ông (bà):……………………………………………………………………… 

          Đã tiến hành nghiệm thu diện tích trồng ngô sản xuất vụ Đông 2021-2022, tại 

hộ gia đình Ông (bà)………….………..........., thôn (bản)…………….……........., 

xã ……............................,  huyện Như Thanh, cụ thể như sau:  

1. Diện tích trồng ngô:….......m2, tại khu đồng…………………………, tờ 

bản đồ số……………………………….., thửa số …………….…………….……… 

2. Tình hình sinh trưởng, phát triển của cây ngô: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3. Kết luận: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 



 

 Biên bản được lập thành .......bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản;  

thông qua cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên. 

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại diện UBND xã 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch hội Nông dân Công chức địa chính nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

Công chức địa chính - XD Trưởng ban công tác MT thôn 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng thôn Đại diện hộ gia đình 
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