
XÃ HÀM PHÚ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO NÔNG 
DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI LẦN THỨ X GIAI ĐOẠN 2017-2022 
 

Sáng ngày 30/3/2022, tại nhà văn hóa xã Hàm Phú, Ban chỉ đạo nông dân 
sản xuất, kinh doanh giỏi xã Hàm Phú tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ X giai đoạn 2017-2022, đề ra phương hướng 
nhiệm vụ 2022-2027. Về tham dự Hội nghị: 

- Ở huyện: có đồng chí Nguyễn Thị Bảy - PCT. Hội nông dân huyện. 
- Ở xã: có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí 

Nguyễn Thị Lương Thi - PCT. UBND xã. Cùng dự có đại diện mặt trận, các 
ngành, đoàn thể xã, bí thư các chi bộ và hơn 40 hội viên về tham dự. 

Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi gắn 
với xây dựng nông thôn mới được Hội nông dân xã chú trọng triển khai sâu rộng. 
Từ đó đã phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên 
nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Tại 
Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Bảy - PCT. Hội nông dân huyện thay mặt Ban chỉ đạo 
huyện phát biểu chỉ đạo: Đánh giá cao những kết quả của Ban chỉ đạo phong trào 
nông dân xã Hàm Phú trong giai đoạn 2017-2022, tiếp tục phát huy những kết quả 
đạt được, đồng thời chỉ đạo Hội nông dân xã tham mưu tốt cho Ban chỉ đạo phong 
trào đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đăng ký phong 
trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn tiếp theo đạt và vượt chỉ tiêu trên 
giao, gắn với biểu dương kịp thời những cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông 
dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhân dịp này, UBND xã đã ra quyết định 
Khen thưởng cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản 
xuất kinh doanh giỏi lần thứ X giai đoạn 2017-2022 và gửi 4 cá nhân đề nghị 
huyện xem xét khen thưởng. 

 

  


