B phiu bu BCH Hi nông dân qun nhim k 2018-2023
Nhiệm kỳ qua, Hội tiến hành nhiều giải pháp thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh, làm
giàu chính đáng, đến nay toàn quận có 522 hộ đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp.
Nhiều mô hình mới, hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh được triển khai, áp dụng vào thực tế và cho
hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi heo thịt, nuôi cá lóc, nuôi gà lấy trứng của nông dân Hòa Thọ Tây,
mô hình lan Mokara cắt cành của nông dân Hòa Xuân...

Cùng với đó, Hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 13 hội viên nghèo; trao tặng hơn 100 suất học
bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bằng nhiều cách làm thiết thực, Hội đã giúp 132 hội viên thoát
nghèo bền vững, đồng thời tỉ lệ hội viên có mức sống khá, giàu không ngừng tăng lên. Toàn Hội hiện có 6
Hội cơ sở với tổng số 5.416 hội viên. Trong 5 năm qua Hội đã phối hợp giới thiệu và giải quyết việc làm cho
867 lao động mới; xóa nghèo 564 hộ, trong đó Hội trực tiếp giúp đỡ thoát nghèo 269 hộ.

Ngoài ra, Hội cũng đã tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an
ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…
Nhiệm kỳ mới, Hội đẩy mạnh xây dựng, phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh theo hướng nông
nghiệp đô thị, tập trung phát triển ngành nghề, dịch vụ, nhân rộng mô hình trồng hoa cây cảnh, trồng giá,
nuôi trồng nấm ăn, chế biến sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch sinh thái, khôi phục các làng nghề truyền
thống; tăng cường các hoạt động dạy nghề, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho nông dân; hỗ trợ
vốn, tư vấn, giải quyết việc làm cho từ 1.200 lao động trở lên; mỗi năm phấn đấu tăng 10% hộ nông dân sản
xuất-kinh doanh giỏi; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, phát triển 1.000 hội viên, mỗi tổ hội
có một hội viên nòng cốt…

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, bầu Đoàn đại biểu đi dự cấp trên 22 thành
viên. Đồng chí Hứa Thị Thùy Phương được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân quận Cẩm Lệ./.
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