Sáng ngày 12 tháng 4 nm 2018, Hi Nông dân phng Hòa Hi t chc i hi i biu ln th XIII, nhm ánh giá kt
qu thc hin nhim v công tác Hi nhim k 2012- 2018 và ra phng hng, nhim v nhim k 2018- 2023.

Quang cnh i hi
Báo cáo ti i hi nêu rõ: Trong nhim k 2012- 2018, Hi Nông dân phng Hòa Hi ã tích cc i mi ni dung,
phng thc t chc các phong trào ca Hi, to nên nhng chuyn bin tích cc. Hi ã vn ng cán b hi viên nông
dân trên a bàn phng tích cc tham gia các phong trào thi ua yêu nc do a phng phát ng; tham gia
xây dng ng, chính quyn ngày càng vng mnh. Công tác xây dng t chc Hi vng mnh và thành lp các
mô hình kinh t tip tc c chú trng. Trong nhim k qua ã thành lp mi 3 t ngh nghip trng rau an toàn ti
khu vc A20, thành lp 1 Câu lc b “Nông dân vi môi trng”.
Phong trào nông dân thi ua sn xut kinh doanh gii, oàn kt giúp nhau xóa ói gim nghèo tip tc c ông o
hi viên nhit tình hng ng, vi s ra i ca nhiu mô hình làm n có hiu qu. Hin nay, trên a bàn phng có 143
h tham gia trng rau sch an toàn, trng rau dip cá vi tng din tích hn 442 sào, 3 h trng nm các loi và 1
h nuôi b câu nht lng. Qua bình xét có 450 lt h c công nhn “Gia ình nông dân sn xut, kinh doanh
gii”, trong ó, có 12 lt h cp Trung ng, 31 lt h cp thành ph, 175 lt h cp qun và 232 lt h cp c s.
Nhim k 2018- 2023, Hi Nông dân phng Hòa Hi tp trung xây dng t chc Hi ngày càng vng mnh; tích
cc vn ng hi viên thi ua lao ng sn xut vn lên làm giàu chính áng; mi nm phát trin t 70 n 80 hi viên,
phn u 100% c s Hi vng mnh và trên 90% chi t hi t khá tr lên; phn u có trên 90% h t “Gia ình vn
hóa”; hng nm tng 10% s h nông dân t danh hiu “Nông dân sn xut, kinh doanh gii”; vn ng t 30-40% s
h nông dân gii ta chuyn ngh, hc ngh có vic làm,…

Ban Chp hành khóa mi ra mt
Vi tinh thn nht trí cao, i hi ã bu Ban Chp hành khóa mi gm 19 v và oàn i biu d i hi i biu Hi Nông dân
qun Ng Hành Sn ln th V gm 36 v./.
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