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N

hân dịp năm mới, Xuân Tân Sửu 2021, Hội Nông dân tỉnh Bắc
Giang kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính
quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh một năm mới:

MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC - THÀNH CÔNG !

NGUYỄN VĂN THI
TỈNH ỦY VIÊN,
CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH

Chúc
Mừng
Năm
Mới!

Xuân Tân Sửu

2021

Năm 2020 Hội Nông dân tỉnh đã nhận được sự quan tâm giúp
đỡ của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; các
cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân
dân trong tỉnh để Hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.
Trong năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai thực hiện
có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần
thứ VII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ
2018 - 2023; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham gia giám, sát phản
biện xã hội, tích cực đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong
sạch vững mạnh và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh gắn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững;
cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh… đã có nhiều điển hình tiên tiến được biểu dương trên
nhiều lĩnh vực, thông qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã
hội chung của toàn tỉnh.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận
được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, cùng với
sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh nhằm tiếp
tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia thực hiện có hiệu quả
các chương trình, đề án phát triển KT-XH ở nông thôn; xây dựng xã
hội nông thôn hiện đại, văn minh.

