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Chiều ngày 29/7/2022, Hội 

Nông dân xã Hàm Đức, huyện 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh BìnhThuận 

tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ 

Khuyến nông Chi hội Nông dân 

Thôn 3, xã Hàm Đức. 

           Tham dự buổi Lễ có bà: 

Nguyễn Thị Bảy - Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân huyện; bà Nguyễn 

Thị Kim Linh Phó Giám đốc 

Trung tâm Kỷ thuật & Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện Hàm Thuận 

Bắc; ông: Nguyễn Trọng Linh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Hàm Đức. Ngoài ra, 

còn có mặt các đồng chí là: Bí thư Chi bộ, trưởng Thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận; 

các chi Hội đoàn thể và 24 thành viên Câu lạc bộ Khuyến nông của Chi hội Nông 

dânThôn 3, xã Hàm Đức.  

  Câu lạc bộ Khuyến nông Chi hội Nông dân Thôn 3 là một tổ chức tự nguyện do 

Hội Nông dân xã Hàm Đức ban hành Quyết định thành lập, nhằm tập hợp hội viên, nông 

dân để có điều kiện gặp gỡ, trao đổi thông tin những chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chia sẻ những kinh nghiệm hay trong 

sản xuất nông nghiệp, tạo liên kết để chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho 

nông dân, đi đôi với phát động rộng rãi phong trào thi đua ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp qua đó tăng năng suất, chất lượng nông sản, 

giúp cho bà con nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên làm giàu 

chính đáng. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 

của Hội Nông dân cơ sở trong thời gian tới./. 


