
HỘI NÔNG DÂN THỊ TRẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HỘI  
VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2022 

 
Vừa qua, Hội Nông dân thị trấn tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Hội và phong 

trào Nông dân năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Bảy – Phó Chủ tịch Hội 

nông dân huyện Hàm Thuận Bắc; Đồng chí Nguyễn Lành – Phó Bí thư thường trực Đảng 

ủy; Trưởng các ban ngành đoàn  thể thị trấn; Chi hội trưởng chi hội Nông dân các khu 

phố. 

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo Công tác Hội, phong trào nông dân năm 2022 và 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, kết quả hoạt động công tác hội phong trào 

nông dân năm 2022 đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Tuy còn chịu ảnh hưởng của 

hậu dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thị trấn và Hội 

Nông dân Huyện, sự hỗ trợ tạo điều kiện của UBND thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ với 

Mặt trận các ban ngành đoàn thể thị trấn. Hội đã bám sát các chỉ tiêu và thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị trấn. Tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt 

các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Công tác xây tổ chức Hội 

và phong trào nông dân được triển khai thực hiện khá tốt nên đã đạt được một số chỉ tiêu 

đề ra. Trong năm 2022, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, Ban chấp hành Hội sẽ đề ra 

phương hướng, giải pháp thiết thực, khắc phục các yếu kém trong thời gian đến. 



 
Tại Hội nghị, Ban chấp hành Hội đã khen thưởng cho 2 tập thể và 06 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2022./. 

 

 


