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Sáng ngày 31/3/2022, Ban chỉ 
đạo phong trào nông dân SXKD giỏi xã 
Hàm Đức tổ chức Hội nghị tổng kết 
phong trào “Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau 
làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai 
đoạn 2017-2022. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn 
Thị Bảy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân- 
Thường trực BCĐ phong trào 
NDSXKD giỏi huyện; đồng chí Phó Bí 
thư Thường trực Đảng ủy và 30 cán bộ, 
hội viên nông dân tiểu biểu đại diện 
cho 1.115 nông dân sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp trong toàn xã. 

Giai đoạn 2017-2022, phong trào 
“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững” trên địa bàn xã đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Tính đến 
năm 2022, toàn xã có 10.379 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua 
bình xét có 1.115 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 84 hộ so với 
giai đoạn 2014-2017, chiếm 36,09% so với tổng số hộ nông nghiệp toàn xã. Số hộ sản 
xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 200-500 triệu đồng/năm là 774 hộ; thu nhập từ 500 
đến dưới 1 tỷ đồng/năm có 87 hộ, thu nhập đạt 1 tỷ đồng trở lên có 11 hộ.  

Giai đoạn 2022- 2027, Ban chỉ đạo phong trào nông dân SXKD giỏi và Hội Nông 
dân xã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất 
kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phấn đấu hàng 
năm có 65% hộ hội viên, nông dân đăng ký thi đua đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi các cấp. Cuối năm bình xét, có 50% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh 
doanh giỏi các cấp so với số hộ đăng ký.  

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Linh Phó Bí thư Thường trực 
Đảng ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào “Nông dân 
thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” 
trên địa bàn xã. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới Ban chỉ đạo phong trào nông dân SXKD 
giỏi và Hội nông dân xã nắm vững, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã 
nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết chuyên đề; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, 
các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, 



vận động nhằm chuyển biến tư duy trong sản xuất. Phối hợp với các ngành tập trung các 
nguồn lực hỗ trợ nông dân liên kết trong sản xuất, kinh doanh; tiếp tục vận động nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi chia sẻ cùng cộng đồng ở địa phương về kinh nghiệm trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích hộ nông dân giỏi giúp đỡ các hộ nghèo, 
khó khăn để vươn lên thoát nghèo .... 

Nhân dịp này, UBND xã tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 05 hộ gia đình có thành 
tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp 
nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2017-2022. Trao chứng nhận cho 
963 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã./. 

 


