Chiu ngày 18/02, Hi Nông dân qun Ng Hành Sn t chc hi ngh Phát ng thi ua nm 2019.
Theo ó, các cp Hi phn u thc hin hoàn thành 12 ch tiêu thi ua, 3 nhim v trng tâm ca Qun
Hi, 5 nhim v và 3 phong trào ln ca Hi nm 2019 và nhim k 2013-2018.
i din Hi nông dân các phng ký kt thi ua nm 2019
Trong ó, tp trung tuyên truyn, vn ng, to s ng thun trong cán b, hi viên nông dân thc hin ch
trng, chính sách ca ng, pháp lut ca Nhà nc, nhim v chính tr ca qun và Ngh quyt ca các cp Hi n
100% cán b, hi viên, nông dân; cng c, kin toàn, nâng cao cht lng t chc Hi và hi viên, nâng cao cht
lng i ng cán b, kêt nap 260 hôi viên mi; phn u 100% c s hi t vng mnh, 95% chi hi t vng mnh; c cán b
tham gia các lp bi dng nghip v công tác Hi do Hi cp trên phân b t 100%; 100% chi hi có qu hi; 60%
h nông dân ng ký phn u sn xut, kinh doanh (SXKD) gii các cp, phn u 465 h t nông dân SXKD gii;
96% h t “Gia ình vn hóa”; thành lp mi phng 1 CLB “Nông dân SXKD gii”; Thc hin tt các gii pháp
giúp nông dân phát trin kinh t và nâng cao các hot ng dch v, t vn dy ngh, to vic làm cho con em
nông dân; môi c s Hi xây dng ít nht 01 mô hình kinh t tp th, phi hp vi các ngành t chc dy ngh cho
160 nông dân và phn u có 75% tr lên s nông dân hc ngh có vic làm. Tp trung trin khai ng b các
phong trào thi ua ca Hi gn vi thc hin các phong trào, cuc vn ng do cp u ng, chính quyn, Mt trn T
quc Vit Nam và Hi nông dân các cp phát ng. y mnh vic nhân rng các in hình hc tp và làm theo t
tng, o c, phong cách H Chí Minh gn vi CV “Xây dng ngi cán b, hi viên tiêu biu xut sc làm theo Bác
H”; chú trng xây dng và nhân rng các mô hình in hình sn xut, kinh doanh hiu qu, to sc lan ta trong
các tng lp nhân dân.
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