
 

HỘI NÔNG DÂN XÃ HÀM CHÍNH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
CHI HỘI NÔNG DÂN NHIỆM KỲ 2023 -2028 

Thực hiện Kế hoạch số: 158-KH/HNDH ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ 
Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân 
cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Công văn số 318-CV/ĐU ngày 15/11/2022 của 
Thường trực Đảng uỷ xã về Lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân cấp xã, 
nhiệm kỳ 2023-2028.  

Sau thời gian chuẩn bị và triển khai đến 7 chi hội trực. Sáng ngày 10 tháng 12 
năm 2022  tại nhà văn hoá thôn An Phú, chi hội Nông dân thôn An Phú long trọng 
khai mạc Đại hội chi hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội chi hội thôn 
An Phú có đồng chí Huỳnh Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã,  có đồng chí Lê Thị 
Nga, phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, có đại diện cấp uỷ chi bộ, Ban điều thôn, cùng 
có các đồng chí là chi hội trưởng các chi hội trực thuộc cùng về dự Đại hội và đặc 
biệt có 40 đại biểu về dự đại hội chi hội lần này, được biết đây là chi hội được Hội 
Nông dân xã Hàm Chính chọn làm đại hội điểm cấp chi hội. Tại Đại hội đã báo cáo 
đánh giá kết quả của chi hội trong nhiệm kỳ qua, đại biểu đã nghe Đoàn chủ tịch báo 
cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành chi hội, tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp 
hành chi hội khoá mới và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân cấp xã sẽ tổ 
chức trong quý I năm 2023.                            Sau Đại hội này, Ban chấp hành hội xã 
sẽ họp rút kinh nghiệm cho tổ chức Đại hội cho 6 chi hội còn lại và tiến tới Đại hội 
Hội Nông dân cơ sở xã Hàm Chính nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp theo sự 
chỉ đạo của Ban thường vụ Hội nông dân huyện.  

Nguồn tin: Nguyễn Anh Trí 

  

  



 


